
 

 

Vedenie  
18.05.2020  
 
 

Kontrola úloh 
  
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
Vypracovala: Erika Jevčáková, B.S.B.A.  
 zo zápisov zasadnutí Vedenia STU 
 
 Zdôvodnenie: Priebežná kontrola plnenia úloh zadaných členmi Vedenia STU. 

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie stav plnenia úloh s termínom plnenia 

k 18.05.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. zasadnutie V STU, 18.05.2020 
Kontrola úloh 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet predĺžení Stav 
 

2.8C/2019-SR Vedenie STU ukladá v rámci DZ vyhodnotiť plnenie indikátorov za rok 
2019.  

13.01.2020 
23.03.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
18.05.2020 

prorektori, kvestor 5 predĺžená 

2.5.1/2019-SR Správna rada STU v súvislosti so vstupom do AmCham odporúča zvážiť  
vstup STU do ďalších významných obchodných a priemyselných komôr  
pôsobiacich na Slovensku. 

16.03.2020 
máj 2020 

prorektor Uherek 1 predĺžená 

2.9/2019-SR Správna rada STU v rámci zámeru na vydanie etického kódexu pre 
spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU odporúča uplatniť jednotný 
štandardizovaný formulár. 
Kvestor: v spolupráci s právnym útvarom bude vypracovaný materiál, 
ktorý bude pozostávať zo stručného úvodu a existujúceho textu, ktorý 
je súčasťou Pracovného poriadku STU 

13.01.2020 
17.02.2020 
24.02.2020 
16.03.2020 
máj 2020 

prorektor Uherek 
kvestor 

3 predĺžená 

2.10.2/2019-SR Správna rada STU odporúča zjednotiť podporu oficiálne registrovaným 
študentským organizáciám pôsobiacim na STU. 

23.03.2020 
20.04.2020 
máj 2020 

prorektorka 
Bakošová 

2 predĺžená 

1.64/2020-V Pripraviť plán rozvoja participácie STU v KIC EIT. máj 2020 prorektor Moravčík   

1.66/2020-V Vytvoriť RIS hub pre KIC EIT Manufacturing. máj 2020 prorektor Moravčík   

1.68/2020-V Dopracovať zmluvné partnerské vzťahy s UK v Bratislave na všetkých 
úrovniach spolupráce v rámci projektu ACCORD. 

apríl 2020 
15. máj 2020 

prorektor 
Moravčík,  
Ing. Belko 

1 predĺžená 

1.69/2020-V Stanoviť priority projektu ACCORD a road map v súčinnosti s UK 
v Bratislave. 

máj 2020 prorektor 
Moravčík, Ing. 
Belko 

  

1.74/2020-V V priamej nadväznosti na prijatie Dlhodobého zámeru STU vypracovať 
a predložiť na schválenie dokument „Rozvojová stratégia STU ako 
výskumnej inštitúcie“ obsahujúca plán realizácie rozvoja a modernizácie 
výskumnej infraštruktúry, v ktorej sa zohľadní už vybudovaná výskumná 
infraštruktúra vrátane univerzitných vedeckých parkov, výskumných 
centier a ďalšej výskumnej infraštruktúry.  

máj 2020 kvestor, prorektor 
Moravčík 

  

 


