
 

 

Vedenie  
21.09.2020  
 
 

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 21.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. zasadnutie V STU, 21.09.2020 
Kontrola úloh 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

2.11.2/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU, aby v spolupráci s TUKE pripravilo 
koncept zabezpečenia členských príspevkov pre plnohodnotné členstvo 
v EIT.  
Správna rada STU následne za podpory priemyslu žiada rektora STU 
o predloženie konceptu na MŠVVaŠ SR a MF SR. 
pozn. z mája: úloha je v procese, je potrebná obnova rokovaní s novým 
ministrom ŠVVaŠ SR 

17.02.2020 
20.04.2020 
máj 2020 
august – 
september 2020 

prorektor Moravčík 
 
 

3  

1.12A.3/2020-SR 
 

Správna rada STU žiada rektora,  
a) aby v zmysle § 23 ods. 1, písm. d) zákona o vysokých školách, podľa 
ktorého dekan koná v pracovnoprávnych veciach v mene vysokej školy 
v spojitosti s §28 ods. 1, podľa ktorého je dekan v takomto konaní 
zodpovedný rektorovi vysokej školy vykonal na FIIT STU kontrolu 
zameranú na prijatie 3 zamestnancov koncom roku 2019 a 15 
zamestnancov začiatkom roku 2020, so zameraním na ich pracovné 
náplne, zaradenie na projekty, dosiahnuté výsledky práce za mesiace 
január až máj 2020, dochádzku do zamestnania, agregované mesačné 
mzdové náklady na týchto zamestnancov (rozdelené na tých, ktorí sú 
zaradení na vedecko-výskumné projekty a tých, ktorí nie sú) a výsledky 
predložil správnej rade. 
b) aby podľa §15 ods. 2, písm. b) zákona o vysokých školách v spojitosti 
s čl. 8 Štatútu STU predložil Akademickému senátu STU na schválenie 
spôsobu určovania počtu a štruktúry pracovných miest súčastí STU do 
konca roka 2020. 
c) aby v zmysle §15 ods. 2, písm. l) zákona o vysokých školách 
v spojitosti s § 23 ods. 1, písm. d) navrhol doplnenie článku 26 Štatútu 
STU, podľa ktorého vo veciach pracovnoprávnych vzťahov 
uskutočňovaných na fakulte rozhodujú a konajú v mene STU fakulty 
o postup pri rozhodovaní v týchto otázkach [§15 ods. 2, písm. l)] 
a rozsah a podmienky rozhodovania fakúlt [§ 23 ods. 1, písm. d)] tak, 
aby sa posilnila právomoc vysokej školy v termíne do októbra 2020. 
 

kontrola 
september 2020 

rektor   

1.17/2020-V Skvalitniť činnosť Poradenského centra STU v oblasti poradenstva pre 
študentov so špecifickými potrebami a v oblasti kariérneho 

jún 2020 
september 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1  
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poradenstva. 

1.27/2020-V Prerokovať GAP analýzy a akčné plány v príslušných grémiách, ich 
preklad a následné odovzdanie na posúdenie Európskou Komisiou. 

apríl 2020 
29.6.2020 
september 2020 

prorektor Kopáčik 2  

1.31/2020-V V spolupráci s fakultami skvalitniť evidenciu VaV projektov v rámci 
úpravy AIS. 

jún 2020 
september 2020 

prorektor Kopáčik 1  

1.32/2020-V Pripraviť a vyhlásiť výzvu na odmeňovanie špičkových výstupov 
jednotlivcov na STU za rok 2020. 

september 2020 prorektor Kopáčik   

1.33/2020-V Pripraviť a vyhlásiť ocenenie Vedec roka STU za rok 2020. september 2020 prorektor Kopáčik   

1.49/2020-V Aktualizovať systém podpory postdoktorandov na STU – zvýrazniť 
medzinárodný aspekt. 

marec 2020 
apríl 2020 
september 2020 

prorektor Kopáčik 2  

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

marec, jún, 
september 2020 

prorektor 
Moravčík, kvestor 

  

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 

prorektor 
Moravčík,  
Ing. Belko 

2  

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

máj 2020 
september 2020 

prorektor 
Moravčík, Ing. 
Belko 

1  

1.71/2020-V Aktualizovať smernicu pre komunikáciu a kompetencie pri nových 
projektových výzvach ŠF EÚ. 

august 2020 prorektor Moravčík   

1.72/2020-V Vypracovať koncepciu pre úlohy centra pri projektoch zo štrukturálnych 
fondov. 

september 2020 prorektor Moravčík   

1.73/2020-V Vypracovať pravidlá poisťovania pre univerzitné projekty ŠF EÚ. september 2020 prorektor Moravčík   

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 
september 2020 

kvestor, prorektor 
Moravčík 

1  


