
 

 

Vedenie  
11.01.2021  
 
 

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

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

k 11.01.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. zasadnutie V STU, 11.01.2021 
Kontrola úloh 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

1.6/2020-V Aktualizovať vnútorný systém kvality STU v Bratislave (ďalej tiež 
„STU“) pre realizáciu štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo na zabezpečenie vnútorného systému kvality 
a zabezpečenie študijných programov. 

jún 2020 
december 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1  

1.13/2020-V Systematicky zabezpečovať kvalitu vo vzdelávacích programoch: 
zvýšiť efektívnosť systému interného hodnotenia, spätnej väzby a 
zabezpečenia kvality. 

december 2020 prorektorka 
Bakošová 

  

1.14/2020-V Zapojiť väčší počet študentov všetkých stupňov do výskumnej, 
umeleckej a tvorivej činnosti, podpora prezentácie dosiahnutých 
výsledkov študentov na STU i mimo STU. 

december 2020 prorektorka 
Bakošová 

  

1.16/2020-V Skvalitniť elektronický systém ubytovania študentov v súvislosti 
s narastajúcim počtom zahraničných študentov (elektronická 
žiadosť v AJ, anglická verzia ubytovacieho systému). 

december 2020 prorektorka 
Bakošová 

  

1.19/2020-V Organizácia tradičných a nových športových podujatí študentov 
a zamestnancov STU. 

december 2020 prorektorka 
Bakošová 

  

1.23/2020-V Zlepšiť marketing – nábor študentov v zahraničí, vrátane Českej 
republiky, Srbska, Ukrajiny, Indie... 

december 2020 prorektorka 
Vitková 

  

1.24/2020-V Realizovať aktivity s cieľom zvýšenia mobilít (Erasmus+, NŠP, ...) 
študentských a učiteľských stáží. 

december 2020 prorektorky 
Bakošová, Vitková 

  

1.37/2020-V Zrealizovať semináre o špecifikách ochrany duševného vlastníctva 
a zhodnocovania výsledkov výskumu na univerzite pre 
pracovníkov aj študentov STU v spolupráci s CVTI a UPV. 

jún 2020 
október 2020 
december 2020 

prorektor Uherek 2  

1.38/2020-V Propagovať vznik start-up firiem v Univerzitnom technologickom 
inkubátore STU a spin-off spoločností v STU Scientific. 

december 2020 prorektor Uherek   

1.39/2020-V Vypracovať pravidlá zakladania a činnosti spin-off spoločností 
v prostredí STU. 

október 2020 
december 2020 

prorektor Uherek 1  

1.40/2020-V Propagovať spoluprácu s praxou formou účasti STU v obchodných 
a priemyselných alianciách a komorách, účasť na organizovaných 
akciách. 

priebežne, 
kontrola 
december 2020 

prorektor Uherek   
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1.41/2020-V Pri rozvoji činnosti UTI sa zamerať na koordináciu s projektom 
ACCORD. 

priebežne, 
kontrola 
december 2020 

prorektor Uherek   

1.42/2020-V Prezentovať stav ochrany duševného vlastníctva a zhodnocovania 
výsledkov výskumu prostredníctvom patentovej ochrany (CTT 
STU). 

október 2020 
december 2020 

prorektor Uherek 1  

1.43/2020-V Propagovať ponuku možností a expertízy excelentných 
výskumných pracovísk a high-tech laboratórií STU v domácom aj 
zahraničnom prostredí. 

priebežne, 
kontrola 
december 2020 

prorektor Uherek   

1.44/2020-V Zintenzívniť propagáciu štúdia na STU na stredných školách. Zvýšiť 
dôraz na podporu zo strany samosprávy hl. mesta Bratislava 
a Bratislavskou župou. 

priebežne, 
kontrola jún a 
december 2020 

prorektorka 
Vitková 

  

1.47/2020-V Rozšíriť formy propagácie štúdia na STU na stredných školách. priebežne do 
konca roka 
2020 

prorektorka 
Vitková 

  

1.48/2020-V Realizovať inováciu webových stránok STU. december 2020 prorektorka 
Vitková 

  

1.50/2020-V Pokračovať v elektronizácii STU. jún, december 
2020 

prorektor 
Moravčík, riaditeľ 
CVT STU 

  

1.51/2020-V Priebežne aktualizovať internú legislatívu v oblasti Ľudských 
zdrojov v nadväznosti na objektívne potreby a novely zákonov 
súvisiacich s touto oblasťou. 

priebežne do 
konca roka 
2020 

rektor   

1.52/2020-V Reflektovať zmeny v Zákonníku práce a súvisiacich právnych 
predpisoch do Kolektívnej zmluvy STU na rok 2020. 

priebežne do 
konca roka 
2020 

prorektor Uherek, 
kvestorka 

  

1.53/2020-V Aplikovať závery z Personálneho auditu R-STU. 
 

marec, jún, 
september 
2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík, 
kvestorka 

  

1.54/2020-V Pravidelne vyhodnocovať (činnosť a) hospodárenie centrálne december 2020 kvestorka   
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financovaných súčastí podľa schváleného harmonogramu. 

1.55/2020-V Udržať pozitívny hospodársky výsledok univerzity a jej súčastí. december 2020 kvestorka   

1.56/2020-V Zabezpečiť zdroje pre spolufinancovanie univerzitných projektov 
(ACCORD). 

december 2020 kvestorka   

1.57/2020-V Zaviesť jednotnú evidenciu a manažment nehnuteľností STU. december 2020 kvestorka   

1.58/2020-V Pokračovať v zabezpečovaní odpredaja nepotrebného majetku 
STU. 

december 2020 kvestorka   

1.59/2020-V Pokračovať vo vysporiadaní majetkových a vlastníckych vzťahov 
s mestom Bratislava (areál Vazovova-Mýtna).  

december 2020 kvestorka   

1.61/2020-V Optimalizovať organizačnú štruktúru a činnosť univerzitných 
pracovísk a účelových zariadení STU, vrátane návrhov na ich 
zlúčenie, prípadne zrušenie. 

december 2020 kvestorka, 
prorektori, rektor 

  

1.62/2020-V Aktualizovať internú legislatívu univerzity vo väzbe na zmeny 
a optimalizáciu štruktúry pracovísk STU. 

december 2020 kvestorka, 
prorektori, dekani 

  

1.63/2020-V Priebežne sústreďovať podnety na novelu (prípadne vydanie 
nového) zákona o vysokých školách, a to s ohľadom na 
odstránenie alebo minimalizovanie problémov pri aplikácii 
jednotlivých ustanovení zákona v praxi. 

december 2020 kvestorka, 
prorektori, dekani 

  

1.67/2020-V Vypracovať koncepciu zapojenia sa STU do vzdelávacích aktivít 
jednotlivých KIC EIT. 

december 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 
september 
2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík,  
Ing. Belko 

3  

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

máj 2020 
september 
2020 
december 2020 

prorektor 
Moravčík, Ing. 
Belko 

2  

1.74/2020-V V priamej nadväznosti na prijatie Dlhodobého zámeru STU 
vypracovať a predložiť na schválenie dokument „Rozvojová 

máj 2020 
september 

rektor, kvestorka, 
prorektor 

2  
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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.  

2020 
december 2020 

Moravčík 

22.18A.1/2020-V Vedenie STU ukladá vypracovať plán úloh na rok 2021 
vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru vzdelávacej, 
vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 
STU na roky 2021 – 2027 vrátane termínov ich plnenia. 

11.01.2021 členovia V STU   


