
 

 

Vedenie  
16.12.2019  
 
 

Plán úloh vyplývajúci z uznesení Správnej rady STU  
  
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
Vypracovala: Erika Jevčáková, B.S.B.A.  
 kancelária rektora 
 
 Zdôvodnenie: Úlohy zadané členmi Správnej rady STU na jej ostatnom zasadnutí  

dňa 20.11.2019. 
 

Návrh uznesenia: Vedenie STU súhlasí s plánom úloh vyplývajúcich z uznesení Správnej rady 
STU. 



 

 

23. zasadnutie V STU, 16.12.2019 
Plán úloh vyplývajúci z uznesení Správnej rady STU 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

 

 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet predĺžení Stav 
 

2.4.2/2019-SR Správna rada STU odporúča zahrnúť vyhodnotenie aktivít 
záujmového združenia Centrum pre umelú inteligenciu do 
Výročnej správy o činnosti STU. 

13.01.2020 prorektor Uherek   

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 prorektor Uherek   

2.8A/2019-SR Správna rada STU odporúča zapracovať do dlhodobého zámeru 
uplatnenie nového vnútorného systému kvality. 

obratom prorektorka 
Bakošová 

  

2.8B/2019-SR Správna rada STU odporúča zapracovať do dlhodobého zámeru 
indikátory v oblasti správa a riadenie. 

obratom prorektor 
Moravčík, 
kvestor 

  

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

13.01.2020 prorektori, 
kvestor 

  

2.8.1/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť podklady k diskusii 
o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU (prehľady 
o počtoch študentov na I. a II. stupni štúdia) a následne zaradiť do 
programu jarného zasadnutia Správnej rady bod „Diskusia 
o možnosti uplatnenia, resp. prípravy profesijného bakalára na STU“ 
za účasti dekana SjF STU, s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky. 

17.02.2020 
V STU 
09.03.2019  
KR STU  
máj 2020 
SR STU 

prorektorka 
Bakošová 

  

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. 

13.01.2020 prorektor Uherek   

2.10.1/2019-SR Správna rada STU žiada MŠVVaŠ SR prehodnotiť vládne štipendiá, 
t.j. významne navýšiť počet vládnych štipendií pre rok 2020 – zaslať 
požiadavku formou výpisu z uznesenia. 

asap E. Jevčáková   



 

 

23. zasadnutie V STU, 16.12.2019 
Plán úloh vyplývajúci z uznesení Správnej rady STU 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

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

23.03.2020 prorektorka 
Bakošová 

  

2.11.1/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť pravidlá pre 
patentovú politiku univerzity s cieľom zvýšiť podiel na podaných 
patentoch. 

16.03.2020 prorektor Uherek   

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. 

17.02.2020 prorektor 
Moravčík 
 
 

  

2.13A/2019-SR Správna rada STU žiada Vedenie STU apelovať na MŠVVaŠ SR 
zverejniť Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné 
vysoké školy v októbri 2020 s cieľom schvaľovať návrh rozpočtu na 
rok 2021 na zasadnutí správnej rady na jeseň 2020. 

jeseň 2020 kvestor   

 


