
 

 

Vedenie STU 
18.5.2020 
 
 

Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu 
súčastí univerzity v projektoch KIC EIT 
 
 
Predkladá: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 prorektor 
 
 
Vypracoval:       Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 Mgr. Erika Hlavatá 
 JUDr. Marcel Michalička 
  
  
 
 
Zdôvodnenie: potreba stanoviť jednotné pravidlá participácie jednotlivých 

súčastí univerzity na projektoch KIC EIT 
 
 
Návrh uznesenia:  Vedenie STU súhlasí s prijatím príkazu rektora 

A) bez pripomienok 
B) s pripomienkami 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava 
 

 
        V Bratislave:  
 
        Číslo: 

 
Rektor STU v Bratislave v súlade s článkom 9 bod 5 vnútorného predpisu č. 15/2008/-
N Organizačný poriadok STU v Bratislave v platnom znení a článku 3 bod 1 písm. c) 
smernice rektora číslo 4/2013-SR „Pravidlá vydávania interných predpisov STU 
v Bratislave“ zo dňa 3.10.2013 
                                                                       

vydáva 
 

nasledovný príkaz rektora: 
  

Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT 

 

Článok I. 

Predmet príkazu rektora 

1. Príkaz rektora platí pre všetky súčasti STU, ktoré implementujú projekty v rámci 

inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu 

(ďalej len „KIC EIT“). Povinnosti uvedené v článku II. tohto príkazu sa nevzťahujú 

na  Projektové stredisko STU (ďalej len „PS STU“) a na centrálne financované 

súčasti STU.  

2. Členské poplatky do jednotlivých KIC EIT sú uhrádzané za STU prostredníctvom 

rozpočtu Projektového strediska STU, ktoré je financovaním napojené na 

Rektorát STU. Zaplatenie členských poplatkov je podmienkou na obdržanie 

projektového financovania v rámci KIC EIT, v ktorých je STU riadnym členom. 

Projektové stredisko STU taktiež koordinuje a vykonáva činnosti spojené 

s členstvom v jednotlivých KIC EIT ako aj poradenstvo k projektom v rámci KIC EIT 

pre jednotlivé súčasti STU (ďalej len „náklady STU“). 

3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, tento príkaz rektora zavádza povinnosť 

pre súčasti STU, ktoré participujú na projektoch v rámci KIC EIT, sa finančne 

podieľať na nákladoch STU, ktoré vznikajú v dôsledku členstva v jednotlivých KIC 

EIT. 

 

Článok II. 

Podieľanie sa na nákladoch STU na participácií v KIC EIT 

1. Rektor určuje spoluúčasť na nákladoch STU tým súčastiam STU, ktoré 

implementujú projekty KIC EIT, a to vo výške 
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a) ak je podiel STU na projekte KIC EIT pod hranicou 15 000 EUR, tak súčasť 

STU nemá povinnosť podieľať sa na nákladoch STU,   

b) ak je podiel STU na projekte KIC EIT v rozsahu od 15 000 EUR až pod 

hranicou 150 000 EUR, tak súčasť STU má povinnosť podieľať sa na 

nákladoch STU čiastkou vo výške 2% vypočítanej z výšky finančného 

podielu STU na projekte KIC EIT,   

c) ak je podiel STU na projekte KIC EIT v rozsahu od 150 000 EUR až pod 

hranicou 750 000 EUR, tak súčasť STU má povinnosť podieľať sa na 

nákladoch STU čiastkou vo výške 3% vypočítanej z výšky finančného 

podielu STU na projekte KIC EIT,   

d) ak je podiel STU na projekte KIC EIT v rozsahu od 750 000 EUR, tak súčasť 

STU má povinnosť podieľať sa na nákladoch STU čiastkou vo výške 4% 

vypočítanej z výšky finančného podielu STU na projekte KIC EIT.  

2. Pokiaľ na projekte KIC EIT spolupracujú viaceré súčasti STU, povinnosť uvedená 

v bode 1. tohto článku tejto smernice platí pre všetky participujúce súčasti STU, 

a to primerane vzhľadom na ich finančnú participáciu na projekte KIC EIT. 

3. Vyššie uvedené finančné prostriedky súčasť STU prevedie ako úpravu dotácie 

prostredníctvom Ekonomického útvaru Rektorátu STU v súlade s ich pokynmi na 

špeciálnu zákazku Projektového strediska STU, ktorá sa využíva na účely KIC EIT.  

4. Termín prevodu finančných prostriedkov je najneskôr ku dňu 31.05. 

kalendárneho roka. 

 

Článok III. 

Upresnenia k podávaniu projektov KIC EIT 

1. Rektor týmto upozorňuje súčasti STU na nevyhnutnosť dodržiavania pravidiel 

stanovených smernicou rektora 5/2014 - SR zo dňa 22.05.2014 „Pravidlá 

implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave“ v znení jej neskorších dodatkov. 

2. V prípade, ak súčasť STU plánuje v rámci projektového návrhu, že projektový 

manažment na projekte KIC EIT zabezpečí prostredníctvom projektového 

manažéra z PS STU, zodpovedný riešiteľ musí personálne výdavky na túto pozíciu 

adekvátne naplánovať do rozpočtu projektového návrhu KIC EIT. V prípade, že po 

dohode s riaditeľom PS STU, súčasť STU plánuje obsadiť aj iné pozície 

zamestnancami PS STU v rámci projektového návrhu KIC EIT, zodpovedný riešiteľ 

musí personálne výdavky na túto pozíciu naplánovať do rozpočtu projektového 

návrhu KIC EIT. 

 

 



 

 3 

11 zasadnutie V STU, 18.5.2020 
Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT 

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Príkaz rektora sa bude aplikovať v prípade, že aplikovaním tohto príkazu 

rektora sa neporušia pravidlá určené vo výzve na predkladanie projektových 

návrhov, v pravidlách grantovej schémy projektu alebo v zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov na projekt. 

2. Tento príkaz rektora sa neaplikuje na projekty KIC EIT, ktoré sa implementujú 

na STU v roku 2020. 

3. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom................. 

 

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, PhD. 

                     rektor 

 


