
 

 

Vedenie 
16.03.2020 
 
Slávnostný večer STU 
 
 
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Mgr. Fedor Blačšák, Ing. Zuzana Mokošová 
 
Zdôvodnenie: Materiál sa prekladá v súvislosti s prípravou slávnostného večera 

spojeného s udeľovaním ocenení rektora STU za rok 2019. 
 
Návrh uznesenia: V STU schvaľuje/neschvaľuje prípravu slávnostného večera   

 
a) bez pripomienok 

                                       b) s pripomienkami 
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doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Materiál je predložený v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením 
slávnostného večera spojeného s udeľovaním ocenení rektora STU za rok 2019. 
Aktivitu je potrebné posúdiť aj v nadväznosti na zrušené (resp. po dohode so SND) 
presunuté divadelné predstavenie ku Dňu učiteľov 2020. 
V aktuálnej situácii nie je možné získať vyjadrenie SND k prípadnému presunu 
termínu divadelného predstavenia, a to v časovom horizonte minimálne 3 týždne.  
Je tiež vysoko pravdepodobné, že v prípade konania oboch podujatí tieto môžu byť  
termínovo tesne za sebou. Tiež je na zváženie, nakoľko bude paralelná príprava 
oboch  efektívna organizačne, finančne. Nemenej zásadná je aj skutočnosť, koľko  
z pozývaných hostí (aj z interného prostredia STU) bude mať časové kapacity/záujem 
zúčastniť sa oboch týchto  podujatí. 
 
Miesto 
Mozyesova sieň, Vajanského nábr., Bratislava 
 
Termín 
13. 5. 2020 o 19,00 hod. (termín overí a potvrdí F. Blaščák) 
 
Cieľ 
spoločenské podujatie spojené s udeľovaním ocenení rektora STU za rok 2019 
 
Udeľované ocenenia  
Cena rektora za 

- mimoriadne výsledky vo vzdelávaní  
- najlepsie publikácie 
- za originálne umelecké alebo architektonické dielo 

Učiteľ roka  
Vedec roka 
Výskumník roka 
Excelentné tímy 
 
Hostia večera (cca 200-250) 
 

 na úrovni STU 
vedenie STU, vedenia fakúlt, ocenení, SR STU, predsedníctvo AS STU, ????) 

 partneri z praxe a výskumu (na základe podkladov z fakúlt),  

 predstavitelia inštitúcií  
(primátor BA, predseda BSK, starostka MČ Staré Mesto, predseda výboru NR SR pre 
vzdelávanie, predseda RVŠ, predseda OZ, predstavitelia MŠ MŠVVaŠ SR, rektori 
univerzít (SRK), riaditelia (Výskumná agentúra, APVV), predseda SAV, ….  zástupcovia 
univerzít 4TU, veľvyslanci? 

 médiá 
 
 
  



 

 2 

6. zasadnutie V STU, 16.03.2020  
Slávnostný večer STU 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Distribúcia pozvánok/vstupeniek: 
Adresár hostí bude upravený  v súčinnosti  so sekretariátmi dekanov fakúlt a kanceláriou 
rektora. 
Pozvánka  bude určená pre 2 osoby (t.j. 2 vstupenky/osoba) 
 
Priebeh programu v celkovom trvaní  cca ????? minút 
 

1) Privítanie moderátorom/moderátorkou 
2) ????? 
3) ????? 

 
 
Po ukončení programu bude nasledovať recepcia pre prítomných hostí. 
 
 
Spôsob realizácie 

 zabezpečenie protokolárnej stránky večera 
univerzitný protocol - príprava adresárov pozývaných hostí, príprava, tlač a distribúcia 
tlačovín (pozvánky, vstupenky, program), zasadací poriadok, príprava ocenení, hostesky, 
kvety, catering, výzdoba  
zodpovedná: Z. Mokošová v spolupráci s STUScientific, s.r.o. 
 

 zabezpečenie programovej časti  večera 
moderator, účinkujúci, scenár, réžia, projekcia + video medailóny, osvetlenie, ozvučenie 
zodpovedný: F. Blaščák 

 
 
Časový harmonogram 
 
kompletizácia a spracovanie adresárov  do 31. 3. 2020 
príprava a tlač pozvánky   do 8. 4. 2020  
distribúcia pozvánky    10. 4. 2020 
RSVP      do 24. 4. 2020 
distribúcia vstupeniek    od 27. 4. 2020 
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Predpokladaný rozpočet  

 


