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1. Poslanie ICV 

 

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ICV 

STU) je pracoviskom STU s celouniverzitnou pôsobnosťou. 

Poslaním inštitútu je príprava, organizácia a zabezpečenie celoživotného vzdelávania 

so zameraním hlavne: na získanie, zvyšovanie a inováciu profesijnej kvalifikácie 

a rekvalifikácie, na jazykové vzdelávanie, na záujmové vzdelávanie seniorov 

(Univerzita tretieho veku). Pracovníci ICV participujú na medzinárodných projektoch 

a rozvíjajú spoluprácu s viacerými zahraničnými inštitúciami v oblasti celoživotného 

a ďalšieho vzdelávania. ICV pripravuje, organizačne zabezpečuje a realizuje podľa 

záujmu podnikov, inštitúcií, združení a zväzov priemyslu časti celoživotného 

vzdelávania dospelých vhodne zvolenými formami a metódami hlavne z technických 

prierezových oblastí a odborov a interdisciplinárnych odborov s cieľom urýchlenia 

prenosu informácií a poznatkov do praxe. Od roku 2013 je ICV STU aktívnym členom 

SAACV (Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie) a od roku 2017 

je riaditeľka ICV STU jej prezidentkou. 

 

2. Organizačná štruktúra ICV STU 

 

V súlade s platnou organizačnou štruktúrou Inštitút celoživotného vzdelávania v roku 

2019 tvorili a naďalej tvoria nasledovné pracoviská: 

 

- Útvar riaditeľa (Mgr. Remenárová, Bc. Hotová), ktorý zabezpečuje najmä 
administratívno–ekonomické, administratívno–personálne, organizačné 
a ostatné administratívne činnosti spojené s plnením poslania ICV STU. 
 

- Centrum vzdelávania (Ing. Babinský), ktorého úlohou je: 
a) realizovať celoživotné vzdelávanie prostredníctvom rôznych foriem 

(semináre, školenia, kurzy, workshopy, atď.) s využitím nových progresívnych 
vzdelávacích technológií, 

b) pripravovať nové návrhy koncepcií vzdelávania v nadväznosti na aktuálne 
a perspektívne spoločenské potreby a trendy celoživotného vzdelávania, 

c) pripravovať, koordinovať a realizovať projekty celoživotného vzdelávania, 
d) vytvárať základné pedagogické dokumenty pre jednotlivé vzdelávacie 

projekty a vyhľadávať vhodných odborníkov,  
e) pripravovať a následne realizovať žiadosti o granty, resp. pripravuje projekty 

zamerané na získanie finančnej a odbornej pomoci pre  zavádzanie 
progresívnych informačno-komunikačných technológií a foriem vzdelávania, 

f) vykonáva akvizíciu nových klientov celoživotného vzdelávania pre výkon 
činností podľa tohto bodu. 
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- Univerzita tretieho veku (Ing. Krbaťová), ktorá: 

a) zabezpečuje záujmové vzdelávanie seniorov vo vybraných študijných 
odboroch formou prednášok a formou praktickej výučby, 

b) pripravuje nové študijné odbory pre UTV, 
c) koordinuje a rozvíja koncepcie a štruktúry v systéme vzdelávania seniorov, 
d) vypracováva plány vzdelávania a hodnotenia plnenia po semestroch 

a akademických rokoch, 
e) vypracováva návrhy zmlúv pre lektorov a usmerňuje ich v súvislosti 

s prípravou vzdelávacieho procesu a študijných materiálov v jednotlivých 
oblastiach štúdia, 

f) tvorí plán aktivít a rozpočtu na príslušné obdobie, 
g) pripravuje podklady pre orgány štátnej správy a hodnotenia UTV. 

 
- Jazykové centrum (Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.), ktoré: 
a) zabezpečuje výučbu  cudzích jazykov pre študentov STU, pre zamestnancov 

STU a pre širokú verejnosť,  
b) zabezpečuje výučbu slovenského jazyka pre cudzincov, 
c) koordinuje a rozvíja koncepcie a štruktúry v systéme vzdelávania jazykových 

kurzov, 
d) vykonáva výber lektorov, ktorých metodicky vedie, vrátane spolupráce pri 

tvorbe koncepčných a metodických materiálov v oblasti vzdelávania, pri 
tvorbe ponuky a rozpočtu na príslušné obdobie, 

e) zabezpečuje manažérsku a obsahovú stránku propagácie v médiách, 
f) vydáva osvedčenia o jazykovej skúške. 

  

 

3. Aktivity v roku 2019 
 
Centrum  vzdelávania 

 

V  roku 2019 Centrum vzdelávania naďalej hlavne organizačne zabezpečovalo 
akreditované dvojročné kombinované dištančné vzdelávanie „Professional MBA 
Automotive Industry“ v anglickom jazyku podporované e-learningovým prostredím, 
ktorého študijný program je akreditovaný federáciou FIBAA do roku 2020. Štúdium je 
realizované v spolupráci s Technische Universität Wien (ďalej len „TU Viedeň“).  
 
V  prvom polroku 2019 v rámci marketingu na Slovensku bola realizovaná inzercia 
v troch periodikách (Pravda, Trend, Motor), „direct mailing“ a uskutočnili sa tri 
informačné stretnutia (16. apríla 2019, 15. mája 2019 a 20. júna 2019). Štúdium 
desiatej skupiny, ktorá má 15 účastníkov, z toho 4 zo Slovenska, začala 
26. septembra 2019. Títo študenti v roku 2019 absolvovali na STU jeden modul 
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E: Corporate Finance v termíne 5. až 8. decembra 2019. Počas prvého polroka bola 
inovovaná osnova a lektori vo viacerých moduloch. 
Prijímacie interview (pohovor) zabezpečoval doc. Ing. Ján Lešinský, PhD., ktorý  sa 
tiež zúčastnil prípravy diplomových prác 9. skupiny, ktorá sa uskutočnila 1. 9. 2019. 
Doc. Lešinský tiež pripravil podklady pre reakreditáciu programu inštitúciou FIBAA. 
Z 13 študentov skupiny si za vedúceho diplomovej prace (master thesis supervisor) 
zvolilo 5 učiteľa zo Slovenska. V rámci jednotlivých modulov sa pripravujú aj exkurzie 
do výrobných podnikov. Obhajoby diplomových prác boli pôvodne naplánované na 
28. marca 2020. Nový termín zatiaľ nie je určený. 
 
Pripravili sme pokračovanie kurzu Ekonomické, štatistické a finančné analýzy, vo 
forme špecializovaného vzdelávania EKONOMICKÁ ANALÝZA 2, ktorého začiatok sme 
plánovali  v roku 2020. 
 
 

Univerzita tretieho veku (UTV) 

 

Univerzita tretieho veku pri STU pripravuje a zabezpečuje záujmové vzdelávanie 
seniorov vo vybraných vzdelávacích programoch, zameraných na oblasti ako sú: 
Architektúra a tvorivosť, Životný štýl a technika, Informačné a komunikačné 
technológie, a to najmä formou prednášok a praktickej výučby. 
Od januára 2019 do konca júna pokračovala UTV vo svojej činnosti podľa 
zverejneného harmonogramu UTV na akademický rok 2018/2019. V základnej 
činnosti (prednášky, praktická výučba, pohybové aktivity) to predstavovalo viac ako 
61 % z celkových aktivít plánovaných na tento akademický rok a  všetky boli 
zrealizované. 
Uvedené obdobie je už tradične aj obdobím realizácie doplnkových aktivít, z ktorých 
viaceré majú už niekoľkoročnú tradíciu. Z nich treba vyzdvihnúť predovšetkým veľmi 
úspešnú Výstavu fotografií absolventov vzdelávacieho programu „Digitálna 
fotografia“, ktorú UTV  organizuje od akad. roku 2011/2012. V ostatných rokoch sa 
výstava konala vo foyer Fakulty architektúry STU. V termíne od 07. 03. 2019 do 18. 
03. 2019 sa výstava konala v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni. 
Nadviazali sme tak na úspešnú spoluprácu s magistrátom hlavného mesta Bratislavy, 
ktorý  nám už tretí rok vyšiel v ústrety poskytnutím priestorov bez nároku za 
prenájom.  
Univerzita tretieho veku zorganizovala dňa 20.03.2019 pre záujemcov o štúdium na 
UTV "Deň otvorených dverí". Účastníkom bola predstavená  stručná história 
Univerzity tretieho veku od  vzniku, až po súčasnosť, s ponukou celej škály  
vzdelávacích programov a stručným prehľadom, na čo sú programy zamerané. Na 
toto stretnutie boli pozvaní aj odborní garanti prezentovaných vzdelávacích 
programov UTV, ktorí informovali podrobnejšie o jednotlivých témach v programoch 
a odpovedali na otázky prítomných záujemcov. Následne bolo záujemcom umožnené 
prihlásiť sa do prvého všeobecného (motivačného) ročníka. 
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Za povšimnutie stojí aj  každoročne organizovaný počítačový seminár, na ktorom 
v závere  akademického roka absolventi IKT odborov prezentovali výsledky svojej 
práce. V poradí už štrnásty ročník sa konal dňa 29.05.2019 a bol mimoriadne 
úspešný. 
Ďalšou osvedčenou doplnkovou aktivitou v rámci exkurzií UTV po historických 
pamiatkach Európy (organizovanou v spolupráci s Fakultou architektúry), bola cesta 
našich seniorov do Bretónska v trvaní 11 dní. 
Univerzita tretieho veku oficiálne ukončila 21. akademický rok 2018/2019 
slávnostným odovzdaním osvedčení dňa 07. júna 2019 v aule Dionýza Ilkoviča. 
Poslucháčom, ktorí splnili podmienky štúdia podľa študijného programu UTV na daný 
akademický rok, odovzdala osvedčenia prorektorka pre vzdelávanie, doc. Ing. 
Monika  Bakošová, PhD.. 
Za dvadsaťjeden rokov existencie navštevovalo Univerzitu tretieho veku Slovenskej 
technickej univerzity 12 242 frekventantov.  
 
Tak ako  každý rok, aj v lete 2019 sa organizátori venovali množstvu prác 
nevyhnutných na prípravu nového akademického roka na UTV, vypracovaniu 
a zasielaniu  podrobných informácií všetkým prihláseným záujemcom.   
V prvej časti akademického roku 2019/2020 boli všetky vzdelávacie aktivity, 
plánované vedením UTV na toto obdobie (október – december 2019), realizované 
v plnom rozsahu podľa harmonogramu zverejneného v Študijnom programe UTV 
STU v Bratislave a na domovskej stránke STU.  
Uvedený akademický rok bol otvorený dňa 11.10.2019 za prítomnosti prorektorky 
pre vzdelávanie, doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD., slávnostnou imatrikuláciou 
nových poslucháčov 1. všeobecného ročníka v počte 114 frekventantov. 
O štúdium vo všeobecnom ročníku a v 55 skupinách vzdelávacích programov sa v 
akademickom  roku  2019/2020 uchádzalo spolu 1207 prihlásených záujemcov. 
Možno teda konštatovať, že záujem o túto formu vzdelávania sa oproti minulému 
roku (1126 prihlásených) opätovne zvýšil. 
 

Jednotlivé ročníky vzdelávacích 
programov 

2019/2020 
(počet frekventantov) 

Všeobecný ročník 114 

1. ročník vzdelávacích programov 519 

2. ročník vzdelávacích programov 380 

3. ročník vzdelávacích programov 194 

Celkom 1207 

 
Ako vidno zo Študijného programu UTV pri STU, v akademickom roku 2019/2020 
bola výučba  rozšírená o 1 nový program: Hathajoga pre začiatočníkov, 
3 vzdelávacie programy boli rozšírené o druhé ročníky (Skvosty architektúry, 
Tréning pamäti, Užitočné počítačové aplikácie) a  
pre 2 vzdelávacie programy: Architektúra a zeleň záhrady, Podpora zdravia a vitality 
prírodou boli na žiadosť študujúcich pripravené a zrealizované tretie ročníky. 
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Za účelom propagácie vzdelávania na UTV STU bola dňa 7.11.2019 odvysielaná 
v Rádiu Regína hodinová relácia o vzdelávaní seniorov na UTV STU, kde bola ako 
hosť pozvaná  vedúca UTV Ing. Martina Krbaťová.  
UTV pri STU je od svojho vzniku aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho veku 
na Slovensku (ASUTV), ktorá má v súčasnosti sídlo na ŽU v Žiline. Členom Revíznej 
komisie asociácie je Ing. Martina Krbaťová. Zasadania Prezídia asociácie sa konajú 
priemerne 2-krát ročne, v ich organizovaní sa striedajú jednotlivé UTV na Slovensku. 
UTV pri STU pokračovala aj v roku 2019 v aktivitách v rámci asociácie. Ing. M. 
Krbaťová sa aktívne zúčastnila na všetkých podujatiach organizovaných ASUTV a 
splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zadaných úloh ASUTV na zasadnutiach. 
V dňoch 5.-6.12.2019 bola UTV pri STU hostiteľom slávnostného zasadnutia Rady 
ASUTV pri príležitosti 25. výročia jej založenia. Otvorenie tohto slávnostného 
zasadnutia sa uskutočnilo v aule D. Ilkoviča  za aktívnej účasti štátnej tajomníčky 
MŠVVaŠ SR, Mgr. Oľgy Nachtmanovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie na STU, 
doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD., a predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku, Ing. 
Jána Lipianskeho. Za UTV pri STU vystúpila M. Bakošová, ktorá po uvítacom prejave 
podrobne odprezentovala aj pestrú činnosť a smerovanie našej Univerzity tretieho 
veku pri STU. 
Pozitívne hodnotenie vzdelávacích aktivít slovenských univerzít tretieho veku 
a ochota MŠVVaŠ pomáhať ich rozvoju zaznelo aj v prejave štátnej tajomníčky O. 
Nachtmanovej a v zdravici  predsedu JDS. 
Súčasťou slávnostného zasadania bolo aj ocenenie troch zaslúžilých členov ASUTV za 
osobné zásluhy v prospech rozvoja seniorského vzdelávania ďakovnými listami od 
MŠVVaŠ  o od JDS. Jednou z ocenených bola aj  RNDr. Eleonóra Adlerová, PhD., ktorá 
stála pri zrode našej UTV. Následne štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR odovzdala listinu 
o členstve v ASUTV reprezentantom slovenských univerzít tretieho veku. 

17.12.2019 o 14:30h sa v miestnosti A212 uskutočnilo stretnutie vedúcich skupín 
všetkých vzdelávacích programov na UTV pri STU. Na tomto stretnutí boli 
prerokované jednotlivé otázky a nejasnosti vedúcich skupín týkajúce sa problémov 
štúdia. Vedenie UTV nakoniec nezabudlo poďakovať všetkým vedúcich jednotlivých 
skupín vzdelávacích programov za ich doterajšiu ochotu a pomoc pri tlmočení 
jednotlivých organizačných pokynov smerom k študujúcim. 

 

Jazykové centrum 

 

V roku 2019 Jazykové centrum Inštitútu celoživotného vzdelávania STU 
realizovalo: 

Vzdelávací program Modul Slovenský jazyk intenzívny (MSJI) pre štúdium 
zahraničných záujemcov. Štúdia sa zúčastnilo  celkovo 48 účastníkov:  

 14 študentov úspešne ukončilo štúdium v letnom semestri 2019 a po splnení 
podmienok prijímacieho konania v súlade so Zákonom č.131/2002 Z. z. o 
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vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli prijatí na 
vysokoškolské štúdiu v slovenskom jazyku na jednotlivé fakulty STU (FIIT STU, 
SvF STU, FIET STU a FA STU), 
 

 34 zahraničných študentov nastúpilo v zimnom semestri v akademickom roku 
STU 2019/2020 a  zúčastňuje sa vzdelávacieho programu Modul Slovenský 
jazyk intenzívny. Títo študenti majú záujem po ukončení pokračovať vo 
vysokoškolskom štúdiu na vybranej fakulte STU v slovenskom jazyku. Študenti 
sa zúčastnili podujatí organizovaných jednotlivými fakultami „Deň otvorených 
dverí“ a majú podané prihlášky na štúdium na vybraných fakultách STU pre 
akademický rok 2020/2021. 

Vzhľadom na nízky záujem o kurzy cudzích jazykov, boli v roku 2019 realizované iba 
kurzy anglického jazyka. Kurzy prebiehajú týždenne (dva dni v týždni po 2 hodiny). 
Realizujú sa na základe dopytu najmä študentov STU, zahraničných študentov, 
zamestnancov STU, ako i ďalších záujemcov. Výučba prebieha v popoludňajších 
hodinách, študijnú skupinu tvorí 7 až 14 osôb. Jazykové úrovne sú stanovené podľa 
Spoločného európskeho referenčného rámca (začiatočníci až pokročilí).  

 

Vzdelávacie programy realizované v roku 2019 

Názov kurzu 
Počet 

účastníkov 
Počet 
kurzov 

Modul Slovenský Jazyk Intenzívny  (MSJI) 48 4 

Kurz Anglický jazyk 40 4 

 
 

Poznamenávame, že v súčasnosti pokles záujmu zo strany študentov o cudzie jazyky  
(napriek tomu, že termíny sa prispôsobujú ich požiadavkám) je spôsobený tým, že 
študenti, ktorí sa hlásia na jednotlivé fakulty STU, majú už vedomosti z cudzích 
jazykov. Získali ich na základných školách a stredných školách, nezriedka už i na 
materských školách. Taktiež aj v rámci jednotlivých študijných programov sú  cudzie 
jazyky v jednotlivých ročníkoch zaradené ako povinný premet. Zo strany 
zamestnancov STU by bol väčší záujem o jazykové kurzy, očakávajú však príspevok na 
štúdium od  zamestnávateľa z prostriedkov Sociálneho fondu. 

Na základe skúseností so štúdiom zahraničných študentov na STU, ktorí majú často 
nepostačujúce znalosti z jazyka anglického, resp. žiadne zo slovenského jazyka, ale                
i vedomosti na rôznej úrovni z profilových odborných predmetov, realizuje Jazykové 
centrum v spolupráci s jednotlivými univerzitnými fakultami MODULOVÝ 
VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV.   

Viacerí zahraniční záujemcovia o štúdium na STU sa chcú učiť slovenský jazyk 
a následne študovať v slovenskom jazyku na niektorej z fakúlt STU. Vzdelávací 
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program ponúka možnosti naučiť sa nielen slovenský jazyk, ale i študovať na 
jednotlivých fakultách STU v slovenskom jazyku,  doplniť si vedomosti z oblasti 
odborných technických predmetov v slovenskom jazyku resp. v anglickom jazyku. 

Pre zahraničných záujemcov, ktorí majú záujem študovať v slovenskom jazyku na 

niektorej z fakúlt STU sú určené dva kurzy/moduly slovenského jazyka, realizované    

v súlade so Zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov § 24 pís. c, možnosť takéhoto štúdia poskytujú len vysoké školy):  

- Modul Intenzívny slovenský jazyk (MISJ), úroveň A1 – B2  (1000 hod.), 

- Modul Slovenský jazyk intenzívny (MSJI), úroveň A1   ̶ B1 (640 hod.). 

Typ štúdia: jazyková príprava na vysokej škole. Štúdium prebieha počas celého roka, 

je rozdelené na zimný semester (september – január) a letný semester (február – 

jún),  denne 5 hodín,  týždenne 25 hodín (pondelok – piatok), jedna vyučovacia 

hodina je 45 minút. 

Výučba je zabezpečená skúsenými pedagógmi s kvalifikáciou výučby slovenského 

jazyka ako cudzieho jazyka pre cudzincov. Hodnotenie je priebežné, na záver kurzu 

zamerané na overovanie jazykových kompetencií a schopností komunikovať v novom 

jazykovom prostredí. Po úspešnom absolvovaní kurzu študent získa osvedčenie, 

ktoré sa vydáva ako potvrdenie o absolvovaní neakreditovaného vzdelávacieho 

programu ďalšieho vzdelávania uskutočňovaného v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Študent môže byť prijatý na štúdium na vybranú fakultu STU v 

slovenskom jazyku, ak splní podmienky prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Jazykové centrum zabezpečuje aj prípravné kurzy/moduly odborne zamerané na 
technické  predmety, realizované v  slovenskom a anglickom jazyku pre záujemcov 
o štúdium technických odborov, študentov prvých ročníkov, ako aj zahraničných 
študentov. Cieľom je pripraviť študentov na úspešné zvládnutie štúdia technických 
odborov. Garanti a lektori odborných modulov sú pedagógovia, odborníci a 
výskumníci  z jednotlivých fakúlt STU, ktorí aktívne ovládajú i cudzie jazyky (jazyk 
anglický, nemecký a ruský). 

Modul SPRIEVODCA PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV (24 hodín) 
Module GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS  

Modul MATEMATIKA (28 hodín)  
Module MATHEMATICS  

Modul MATEMETIKA II (24 hodín) 

https://czv.cvut.cz/popisKurzu.php?kurzID=2061&prihlasitOK=1
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Module MATEHEMATICS II 

Modul FYZIKA  ̶  základy (26 hodín) 
Module PHYSICS  ̶  elementary 

Modul FYZIKA I  ̶  technická (22 hodín) 
Module PHYSICS I   ̶ technical 

Modul FYZIKA II   ̶ technická (28 hodín) 
Module PHYSICS II  ̶  technical 

Modul  CHÉMIA (52 hodín) 
Module CHEMISTRY 

Modul INFORMATIKA  ̶  základy (30 hodín) 
Module INFORMATICS   ̶ elementary 

Modul STATIKA (54 hodín) 
Module STATISTICS 

Modul PRUŽNOSŤ (28 hodín) 
Module  ELASCITY 

Modul ZÁKLADY PRÁCE PC (24 hodín) 
Module BASICS OF WORKING WITH PC 

Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO 
Module ENVIRONMENTAL ENGINEERING 

Modul GEOLÓGIA (24 hodín) 
Module GEOLOGY 

Modul TECHNICKÉ KRESLENIE (30 hodín) 
Module TECHNICAL DRAWING 

V akademickom roku 2018/2019 boli účastníci − zahraniční záujemcovia (14 
študentov) z krajín: Bulharsko, Bielorusko, Irak, Irán, Sýria, Taiwan, Ukrajina, Yemen. 
Všetci študenti úspešne absolvovali kurz Modul Slovenský jazyk intenzívny, viacerí 
absolvovali i odborne zamerané moduly (Matematika, Fyzika). Všetci vyhoveli 
prijímacím skúškam a v akademickom roku 2019/2020 študujú na jednotlivých 
fakultách STU (FA STU, SvF STU, FIIT STU, FEI STU) v slovenskom jazyku. 

V akademickom roku 2019/2020,  sa na štúdium prihlásili záujemcovia (34 
záujemcov) z krajín: Čína, Irán, Kamerun, Nigéria,  Rusko, Turecko, Ukrajina, Sýria, 
Yemen. Majú záujem naučiť sa slovenský jazyk, absolvovať odborné moduly a 
následne študovať na vybraných fakultách STU v slovenskom jazyku (FA STU, SjF STU, 
SvF STU, FCHPT STU, FIIT STU, FET STU a ÚM STU). 

Realizovanie kurzov slovenského jazyka podporuje integráciu a zaradenie                   
do vysokoškolského vzdelávacieho procesu skupiny jazykovej a kultúrnej 
rozmanitosti. Ponúka lepšie príležitosti a možnosti jazykovej prípravy a odborného 
vzdelávania bez ohľadu na prostredie a krajiny z ktorých záujemcovia o štúdium 
prichádzajú. Výučba je zabezpečovaná lektormi, ktorí majú skúsenosti s vyučovaním 
študentov pochádzajúcich z celého sveta a hovoriacich mnohými jazykmi.  

https://czv.cvut.cz/popisKurzu.php?kurzID=2063&prihlasitOK=1
https://czv.cvut.cz/popisKurzu.php?kurzID=2064&prihlasitOK=1
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Úspešnosť realizácie vzdelávacích kurzov/modulov spočíva najmä v empatickom 
prístupe celého tímu zamestnancov ICV a lektorov k rozmanitým skupinám 
študentov v záujme ich aktívneho zapojenia do vzdelávacieho procesu. Študentom je 
poskytované poradenstvo a pomoc pri riešení problémov nielen v oblasti študijných, 
 pobytových a sociálnych. 

Pre zahraničných študentov, ktorí študujú na STU v anglickom jazyku je pripravený 
kurz Modul Anglický jazyk pre zahraničných študentov (80 hodín), nakoľko mnohí z 
týchto študentov si potrebujú doplniť a rozšíriť vedomosti z anglického jazyka.  

Jazykové centrum ponúka i moduly /kurzy slovenského jazyka (100 h, 240h) pre tých, 
ktorí pracujú a žijú na Slovensku, potrebujú sa učiť komunikovať a zdokonaliť  
v slovenskom jazyku.      

V roku STU 2019 boli zrekonštruované a dobudované dve stabilné učebne, vybavené 
modernou didaktickou technikou, novým nábytkom v kultúrnom prostredí, v ktorých 
sa bude realizovať vzdelávanie zahraničných študentov. V minulosti neboli 
vybudované stabilné učebne na výučbu zahraničných študentov, študenti sa 
presúvali do náhradných priestorov, ktoré nevyhovovali intenzívnej forme 
vzdelávania.  

                                                               
4. Hlavné ciele pre ďalšie roky 
 

Útvar riaditeľa 
 

- metodická tvorba a rozširovanie ponúk kurzov, vzdelávacích programov 
a projektov v rámci všetkých oddelení ICV, 

- rozširovanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými pracoviskami, ústavmi 
a fakultami STU, podnikateľskými subjektmi a širokou verejnosťou  pri 
existujúcich a plánovaných vzdelávacích aktivitách ICV. 

 
Centrum  vzdelávania 

 

-    rozšíriť zameranie Centra vzdelávania z automobilizmus aj na odvetvia, ktoré 
pokývajú ostatné fakulty STU, 

-    skúsenosti z organizovania AMBA rozšíriť na možnosti ďalšej novej 
medzinárodnej spolupráce, 

- rozšírenie ponuky kurzov ďalšieho vzdelávania so zameraním na 
podnikateľský sektor, tak,  aby boli kurzy  „šité na mieru“ podnikateľskému 
subjektu s využitím najnovších vedeckých poznatkov, inovácií a pod. (napr. 
Dopravný úrad, Dopravný podnik, atď.), 

- rozšírenie ponuky kurzov pre verejnosť na základe aktuálneho dopytu, 
- aktívne zapojenie sa do projektov celoživotného vzdelávania za účelom  

rozvíjania a rozširovania aktivít ICV (výzvy vyhlásené MŠVVaŠ SR, atď.). 
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Univerzita tretieho veku (UTV) 

 

- zachovať osvedčený systém štúdia na UTV aj v budúcnosti 
- priebežne inovovať témy v prvom všeobecnom ročníku tak, aby 

korešpondovali s ponúkanými vzdelávacími programami 
- pravidelne sledovať a oboznamovať sa s názormi, postrehmi, pripomienkami 

a hodnotením našich seniorov 
- na základe spätnej väzby od účastníkov vzdelávania postupné rozširovať 

vzdelávacie aktivity, resp. zručností,  ktoré by nadväzovali na tie úspešné 
predchádzajúce a zároveň ponúkať seniorom nové zaujímavé programy, 
aktivity 

- v spolupráci s CVT STU vybaviť PC učebne kvalitnou počítačovou technikou. 
V súčasnosti pre nie dobrú funkčnosť PC mnohí záujemci váhajú s prihlásením 
sa na IKT programy a tento stav sťažuje prácu aj erudovaným vyučujúcim  

- vyhľadávať mladších perspektívnych prednášajúcich, ktorí by pokračovali 
v úsilí súčasných 

- vytvárať pozitívnu klímu podporujúcu záujem a účasť širokej verejnosti na 
tomto type vzdelávania, zvyšovať informovanosť a PR aktivity o UTV pri STU 

- spolupracovať s rôznymi vzdelávacími inštitúciami 
 

 
Jazykové centrum 

- zintenzívniť propagáciu kurzov štúdia slovenského jazyka pre zahraničných 
záujemcov/študentov, ktorí chcú študovať na STU v slovenskom jazyku 
v spolupráci s jednotlivými fakultami STU a zahraničnými útvarmi 

- príprava letných krátkych jazykových kurzov SJ pre študentov z Ukrajiny, ktorí 
budú ďalej pokračovať v štúdiu na vybranej fakulte STU v slovenskom jazyku 

- propagovať možnosti štúdia odborne zameraných kurzov/modulov nielen pre 
zahraničných študentov, ale i pre záujemcov o štúdium technických odborov 
a študentov STU v spolupráci s jednotlivými fakulta STU 

 
 
 

6. Financovanie 
 
Hospodárenie k 31.12.2019: 
 
ICV je financované a teda aj náklady a výnosy sa účtujú zo 4 zdrojov financovania: 

- dotácia, 
- projekt „Professional MBA Automotive Industry“, 
- vlastné zdroje – zostatok finančných prostriedkov z projektu Moderná škola 

riešeného v minulosti  
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- podnikateľská činnosť (Jazykové centrum, Univerzita tretieho veku, Centrum 
vzdelávania) 
 

 
Dotácia: 
 
K 31.12. 2019 pracovisko vyčerpalo dotáciu (pridelenú v rámci Rektorátu) vo výške 
52 507,12 €, z toho: 

- Mzdy  37 951,74 € 
- Odvody 13 933,35 € 
- Tvorba sociálneho fondu  494,81 € 
- Ostatné služby – telefón 127,22 € 

 
Finančné prostriedky z dotácie rozpočtu STU sú používané na čiastočné krytie 
mzdových prostriedkov pracovníkov ICV. Z dotácie boli hradené čiastočne mzdy 
nasledovných pracovníkov: Mgr. Remenárová, Bc. Hotová, Ing. Babinský, Ing. 
Krbaťová. 

 
Čerpanie dotácie po jednotlivých oddeleniach bolo nasledovné: 
 

Číslo 
pracoviska 

Názov pracoviska Suma v € 

902040 Inštitút celoživotného vzdelávania STU 28 679,77 

902043 Oddelenie vzdelávania 8 127,20 

902045 Univerzita tretieho veku 15 700,15 

 
Energie na pracovisko ICV  sa nerozúčtovávajú a sú platené a účtované do nákladov 
v rámci energií za celý Rektorát STU. 
 
 
Projekt: 
 
Celkové náklady na projekt „Professional MBA Automotive Industry“, k 31.122019 
predstavovali 26 980,62 €, z toho: 

Č. účtu Druh nákladu Suma v € 

501 Spotreba materiálu 121,50 

512 Cestovné 0 

513 Náklady na reprezentáciu 141,58 

518 Ostatné služby:  
vzdelávanie zamestnancov 
telefóny 
poštovné 
inzercia, propagácia 
ostatné                                                                                   

6 201,33 
0 
129,62 
161,71 
2 310,00 
3 600 
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521 Mzdové náklady 15 684,36 

524 Zákonné sociálne poistenie 4 739,54 

527 Zákonné sociálne náklady 92,31 

 
 
 
Vlastné zdroje: 
K 31.12.2019 bol zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 
28 890,61 €.  (Finančné prostriedky na tomto účte predstavujú zostatok finančných 
prostriedkov z projektu Moderná škola, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch na 
základe príkazu riaditeľa ICV a súhlasu kvestora preúčtované z projektového účtu). 
Náklady predstavovali 13 881,44  a boli vykryté zo zostatku z predchádzajúcich 
rokov.  
Na bežný účet boli poukázané finančné prostriedky zo zrušených zákaziek v celkovej 
sume 6 425,46 € ( zo zákazky 7010 –AMBA 3 010,13 € a zo zákazky 5A05-PAPIL 
3 415,33 € ). 
 
 
Podnikateľská činnosť: 
 
Celkové náklady na podnikateľskú činnosť ICV boli k 31.12.2019 vo výške 104 231,33 
€, z toho: 

Č. účtu Druh nákladu Suma v € 

501 Spotreba materiálu 11,38 

504 Predaný tovar (učebnice) 250,00 

512 Cestovné 74,18 

513 Náklady na reprezentáciu 1 642,52 

518 Ostatné služby 
Z toho: telefón 
Tlač 
Lektorovanie 
poštovné 
ostatné                                                                                 

16 881,12 
133,64 
1 294,03 
14 152,00 
904,65 
396,80 

521 Mzdové náklady 64 015,84 

524 Zákonné sociálne poistenie 19296,62 

525 Ostatné sociálne poistenie 76,98 

527 Tvorba sociálneho fondu 396,40 

543 Odpis pohľadávky 60,36 

549 
 

Iné ostatné náklady (odvod z výnosov) 
 

1 175,93 
 

562 
                        

Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám (členské)                                                                                                          

350,00 
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Výnosy k 31.12.2019  boli vo výške 111 593,03 €, z toho 
 

Č. účtu Druh nákladu Suma v € 

602 Tržby z predaj služieb 108 838,72 

604 Tržby za predaný tovar (učebnice) 200,00 

649 Iné ostatné výnosy 2 554,31 

 
Hospodársky výsledok k 31.12.2019 na podnikateľskej činnosti predstavuje 
7 361,70 €. 
 
ICV má  na bankovom účte k 31.12.2019  92 574,07 €. 
 
Stav na bankovom účte po pracoviskách: 
 

Číslo 
pracoviska 

Názov pracoviska Suma v € 

902043 Oddelenie vzdelávania 372,98 

902045 Univerzita tretieho veku 40 361,70 

902046 Oddelenie jazykovej prípravy 51 839,39 

 
 
 

 


