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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 3/2021 
z on-line zasadnutia Vedenia STU zo dňa 01.02.2021 

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

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Ing. Alena Michalová 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 

    
TRVALE PRIZVANÍ:   doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
   Ing. Juraj Rybanský 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
3. Plán realizácie DZ na rok 2021 - 2. čítanie  
4. Vnútorný systém kvality  
 4.01 Kandidáti na členov Rady pre VSK  
 4.02 Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v znení  
   dodatku číslo 1 a 2  
5. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v akademickom roku 

2021/2022 na STU, Ústave manažmentu 
6. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v akademickom 

roku 2021/2022 na STU, Ústave manažmentu  
7. Harmonogram VS o činnosti STU za rok 2020  
8. Prehľad možností zapojenia STU do KIC EIT  
9. Rôzne 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na on-line rokovaní, ospravedlnil sa z neúčasti na rokovaní a jeho vedením poveril  
prorektora Moravčíka. 
Prorektor Moravčík informoval o programe 3. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 3.1/2021-V 
Vedenie STU schvaľuje program 3. zasadnutia Vedenia STU bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s pandémiou COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík konštatoval, že situácia na STU sa od 15.1.2021 nezmenila, tzn. eviduje 

 16 aktívnych prípadov študentov  
 18 aktívnych prípadov zamestnancov  

Avšak požiadal prorektorku Bakošovú o prípadné doplnenie uvedenej informácie. Prorektorka Bakošová konštatovala, že vedúci Útvaru 
prevádzky a krízového riadenia, p. Chabroň, hlásil 1 pozitívny prípad na R STU, fakulty nové prípady nehlásili.  
V závere prorektor Moravčík informoval, že KŠ STU v ostatných dňoch nezasadal, keďže situácia na Slovensku je v procese 
vyhodnocovania plošného testovania. 
 
UZNESENIE: 3.2/2021-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
 
K BODU 3:  Plán realizácie DZ na rok 2021 - 2. čítanie 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík.  
 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia a bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 3.3/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo plán realizácie DZ na rok 2021 bez pripomienok a odporúča dokument predložiť na zasadnutie Kolégia 
rektora STU. 
 
K BODU 4:  Vnútorný systém kvality 
K BODU 4.01 Kandidáti na členov Rady pre VSK 
 
Materiál uviedol doc. Makýš. 
Informoval, že t.č. sa zaoberajú personálnym obsadením rady. Fakulty boli požiadané a zaslanie návrhov, ktoré sú vo fáze posudzovania. 
Návrhy študentov boli akceptované. 
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K dokumentu boli predložené písomné poznámky, ktoré sú pre členov vedenia vrátane reakcií dostupné na 3_V 
STU_1.2.2021_pripomienky - Dokumenty Google. 
 
UZNESENIE: 3.4.01/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo materiál „Kandidáti na členov Rady pre VSK“ bez pripomienok. 
 
K BODU 4.02  Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v 

znení dodatku číslo 1 a 2 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v 2. čítaní.  
Informoval, že materiál bol prerokovaný s prodekanmi pre vzdelávanie a prodekanmi pre vedu a výskum. Dokument je predložený už aj 
s čiastočným zapracovaním pripomienok prodekanov. 
 
Konštatoval, že k dokumentu boli predložené viaceré písomné pripomienky, prevažne formálneho charakteru, dostupné na 3_V 
STU_1.2.2021_pripomienky - Dokumenty Google. Pripomienky budú akceptované a zapracované. 
 
Rozsiahla diskusia sa viedla k pripomienke prorektorky Bakošovej, konkrétne k Čl. 6, bod 3 - v súčasnosti sa po odsúhlasení predsedom 
odborovej/programovej komisie téma okamžite zverejní, je viditeľná v AIS. Dekan sa k témam už nevyjadruje. 
 
Prorektor Kopáčik  

 konštatoval, že témy ako súčasť prijímacieho konania zverejňuje zo zákona dekan, tzn. dekan je ten, ktorý rozhoduje o 
zverejnení ako aj počte tém, je potrebné upraviť AIS 

 
Prorektor Moravčík 

 uviedol, že ak je dekan splnomocnený riadiť fakultu, mal by odsúhlasiť aj zverejnenie tém 
 
Prorektorka Bakošová 

 zaujímala sa, či je známy mechanizmus, ako umožniť dekanovi témy sledovať, konštatovala, že t.č. to funguje tak, že témy sa 
vypíšu v AIS, prídu na schválenie predsedom programovej/odborovej komisie, po potvrdení sa téma stáva viditeľnou navonok 

 zároveň konštatovala, že v súlade so zákonom je potrebné zverejniť plánovaný počet prijatých uchádzačov a témy dizertačných 
prác, uchádzač je prijatý na konkrétnu tému, témy by mali byť prediskutované v Rade ŠP a príslušnej odborovej komisii (OK), 
OK by sa mala vyjadriť, či témy, ktoré školitelia vypíšu, sú v poriadku a predseda by mal disponovať rozhodnutím OK, ktoré 
témy sú vhodné a ktoré nie (témy by mali byť pre členov OK viditeľné skôr ako to predseda potvrdí, aby mali možnosť sa o 
témach poradiť) 

 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 uviedol, že členovia OK nemajú prístup do AIS, považuje to za zásadnú zmenu oproti súčasnému fungovaniu, vyžaduje si to 
úpravy AISu 

 spolu s prorektormi Uherekom a Bakošovou konštatovali, že na niektorých univerzitách (aj zahraničných) to funguje 
systémom, že najskôr témy odsúhlasí OK a až následne predseda 

 
V nadväznosti na diskusiu prorektor Kopáčik konštatoval, že uvedené bude riešené mimo AIS, inou formou komunikácie, napr. mailom. 
Text bude upravený v zmysle “predseda potvrdí témy po vyjadrení OK, je na rozhodnutí predsedu ako vyjadrenie získa“.  
 
UZNESENIE: 3.4.02/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo dokument „Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave v znení dodatku číslo 1 a 2“ s pripomienkami. 
 
K BODU 5:  Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v 

akademickom roku 2021/2022 na STU, Ústave manažmentu 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
V zmysle § 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 4 bod 2 vnútorného predpisu STU č. 5/2013 zo dňa 25.06.2013 „Pravidlá a podmienky 
prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v znení dodatku číslo 1 (ďalej len „pravidlá a 
podmienky prijímania na STU“ alebo „STU“) je potrebné, aby Akademický senát STU schválil ďalšie podmienky prijímania na štúdium 
inžinierskych študijných programov priestorové plánovanie v študijnom odbore priestorové plánovanie a investičné plánovanie 
v priemyselnom podniku v študijnom odbore ekonómia a manažment v akademickom roku 2021/2022, ktoré sa budú uskutočňovať 
na Ústave manažmentu STU. 
 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia a bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 3.5/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať v 
akademickom roku 2021/2022 na STU, Ústave manažmentu bez pripomienok. 
 
K BODU 6:  Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať 

v akademickom roku 2021/2022 na STU, Ústave manažmentu 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
V zmysle § 9 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

https://docs.google.com/document/d/1KoK94SZvoWWRjiaN15TsBLHYDn4-iOenobcBk9g7tZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoK94SZvoWWRjiaN15TsBLHYDn4-iOenobcBk9g7tZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoK94SZvoWWRjiaN15TsBLHYDn4-iOenobcBk9g7tZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoK94SZvoWWRjiaN15TsBLHYDn4-iOenobcBk9g7tZU/edit
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predpisov (ďalej len „zákon“) v spojení s čl. 4 bod 2 vnútorného predpisu STU č. 5/2013 zo dňa 25.06.2013 „Pravidlá a podmienky  
prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU v znení dodatku číslo 1 (ďalej len „pravidlá a  
podmienky prijímania na STU“ alebo „STU“) je potrebné, aby Akademický senát STU schválil Ďalšie podmienky prijímania na štúdium  
doktorandských študijných programov priestorové plánovanie v študijnom odbore priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky  
a manažment v študijnom odbore ekonómia a manažment v akademickom roku 2021/2022, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave  
manažmentu STU. 
 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia a bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 3.6/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať 
v akademickom roku 2021/2022 na STU, Ústave manažmentu bez pripomienok. 
 
K BODU 7:  Harmonogram VS o činnosti STU za rok 2020 
 
Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Vitková. 
Konštatovala, že MŠVVaŠ SR zverejnilo požiadavku výnimočne kvôli pandemickej situácii až minulý týždeň (v predošlých rokoch to  
bývalo v októbri). 

 
K dokumentu boli predložené písomné pripomienky dostupné na 3_V STU_1.2.2021_pripomienky - Dokumenty Google. 
 
Diskusia sa viedla k písomným pripomienkam prorektorky Bakošovej, konkrétne k 

 v rámci harmonogramu bod 6 – zaujímala sa, prečo je zodpovedný za prerokovanie správy o vzdelávacej činnosti a o 
výskumnej a umeleckej činnosti  za rok 2020 v grémiách STU aj Ing. Rybanský - hovorca podľa jej vyjadrenia nie zapojený do 
prípravy materiálu, ani spoluzodpovedný, nastupuje až vo fáze úpravy dokumentu do finálnej podoby 

o prorektorka Vitková vysvetlila, že hovorca je uvedený z dôvodu súčinnosti pri vypracovaní výročnej správy a podľa 
vzoru predchádzajúcich harmonogramov 

 zaujímala sa o vhodnosť prerokovávať správy najskôr vo VR STU a až následne v KR STU 
o  termíny boli definované v súlade so schváleným harmonogramom grémií 

Diskusia sa viedla k termínom zostavenia jednotlivých správ, podklady t.č. nie sú kompletné. 
Prorektori Bakošová a Kopáčik sa prihovorili za prerokovanie správy v poradí KR STU a následne vo VR STU. Prorektor Kopáčik zároveň 
avizoval možný presun termínu zasadnutia marcovej VR STU na apríl, avšak o predmetnej možnosti rozhodne rektor. 
 
Z ďalšej diskusie: 
Prorektor Moravčík 

 upozornil na potrebu prípravy „Annual report“ - graficky príťažlivý abstrakt toho najdôležitejšieho v anglickom jazyku (t.č. nie 
je potrebná printová verzia, len elektronická forma), uvedený dokument je dôležitý z hľadiska komunikácie so zahraničnými 
partnermi 

o  členovia vedenia považujú návrh za dobrý a praktický nápad 
o  niektoré fakulty majú takýto prezentačný materiál aj v anglickom jazyku už dlhšie obdobie 

Prorektor Moravčík požiadal prorektorku Vitkovú o vypracovanie projektového zámeru s cieľom vydať skrátenú formu Výročnej správy 
STU pre účely reprezentácie univerzity. 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 upozornil, že v harmonograme chýba termín schvaľovania Výročnej správy o hospodárení STU za rok 2020 v Akademickom 
senáte STU (v súlade so Štatútom STU, čl. 11, ods. 14, písm. k), bod 5, písm. m)  

 
UZNESENIE: 3.7/2021-V 
Vedenie STU prerokovalo Harmonogram VS o činnosti STU za rok 2020 s pripomienkami. 
 
K BODU 8:  Prehľad možností zapojenia STU do KIC EIT 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík. Prizvaný: Mgr. Igliar. 
Dokument je predložený s cieľom informovať o možnostiach zapojenia sa aj do ďalších KIC EIT. 
Mgr. Igliar detailne vysvetlil, v čom sú jednotlivé KIC EIT pre STU zaujímavé.  
 
Z písomných pripomienok a diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 konštatoval, že členské je uvádzané bez informácie, či je “s” alebo “bez” DPH 
o  prorektor Moravčík uviedol, že poplatok je bez DPH 

 
Rektor, prorektorka Bakošová a kvestorka 

 zaujímali sa, či fakulty prejavili záujem o vstup do KIC EIT a navrhli, aby boli dekani fakúlt najskôr s touto možnosťou 
oboznámení a až následne, v prípade záujmu fakúlt môže vedenie STU návrh prerokovať 

o ide zatiaľ o prvotnú informáciu len pre členov vedenia, materiál bude následne predložený na zasadnutie KR STU s 
cieľom zistiť záujem súčastí STU a zároveň ochotu investovať do poplatkov 

 
Prorektor Kopáčik 

 konštatoval, že sa mu ako veľmi výhodné javí vstup do EIT Climate-KIC: inovácie pre oblasť klímy 

 Mgr. Igliar dal do pozornosti aj možnosť vstupu ako asociovaného partnera v dvoch segmentoch EIT, ktorá je bez poplatkov, s 
cieľom zberu a vyhodnocovanie relevantných informácií  pre prípadné budúce platené členstvo v nových EIT segmentoch  

https://docs.google.com/document/d/1KoK94SZvoWWRjiaN15TsBLHYDn4-iOenobcBk9g7tZU/edit
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V závere prorektor Moravčík informoval, že na zasadnutí KR STU budú fakulty požiadané vyjadriť sa, kde vidia perspektívu svojho 

pôsobenia v rámci ďalších KIC EIT. 

UZNESENIE: 3.8/2021-V 
Vedenie berie na vedomie prehľad možností zapojenia STU do KIC EIT a odporúča predložiť materiál na zasadnutie Kolégia rektora 
STU. 

 
K BODU 9:  Rôzne 
 
Prorektor Moravčík v zastúpení rektora  

 informoval, že V STU sa per rollam rozhodnutím pripojila k “Vyhláseniu UK k návrhu novely vysokoškolského zákona a k 
budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku”  

 zaujímal sa, či AS STU bude mať separátne vyhlásenie 
o predseda AS STU, prof. Peciar, informoval, že predsedníčka AS UK vyzvala AS STU vyjadriť sa, tzn. AS STU bude mať 

vlastné vyhlásenie 
 oboznámil prítomných, že Agentúra VEGA pravdepodobne prejde pod APVV s nezmenenými pravidlami 

 
Prorektor Moravčík 

 informoval o aktuálnom stave ÚM STU k jeho prípadnej transformácie na fakultu 
 oboznámil prítomných o reakcii Doc. PhDr. Petr Kreuza,  z Českej republiky k téme údajného plagiátorstva t.č. bývalej 

ministerky rakúskej vlády 
o bude vypracovaná odpoveď 

 informoval, že v nadväznosti na rozhodnutia MŠVVaŠ SR o uzavretí výziev DSV inicioval v mene rektora STU zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia Rady vlády pre VTI 
 

Prorektorka Vitková informovala, že 
 plánované divadelné predstavenie nie je vzhľadom na zlú pandemickú situáciu možné realizovať 

o SND garantuje odohranie predstavenia po uvoľnení protipandemických opatrení vo vopred dohodnutom termíne 
 o veľtrh na Ukrajine prejavili záujem SvF, FEI, FCHPT a ÚM STU, účasť bola potvrdená 
 výzva na K107 v rámci Erasmus+ nebola vzhľadom na pandemickú situáciu vôbec vypísaná, bola pozastavená 

 
Kvestorka informovala o 

 poskytnutí náhľadu – tabuľky porovnávajúcej dotáciu pre rok 2021 s obdobím od roku 2019 členom vedenia 
o uviedla, že STU  oproti návrhu spred sviatkov  zmenila svoju pozíciu v rámci podielu na rozpise dotácii pre VŠ 

a komentovala vybrané položky 
o konštatovala, že  MŠVVaŠ SR sa rozhodlo podporiť univerzity orientované na vedu a výskum a informovala o ďalších 

krokoch pri spracovávaní rozpočtu na univerzitnej úrovni 
 organizačnom zabezpečení zasadnutia AS STU (ozvučenie, prenos zvuku, hygienické opatrenia, atď.) 
 prebiehajúcich rokovaniach so zástupcami Magistrátu HM SR BA ohľadom súhlasu na využívanie dažďovej vody zo ŠD JH 
 vybraných súdnych sporoch STU napr. v oblasti pozemkov, budov a pod. a rokovaniach súvisiacich s touto agendou pri 

obhajobe práv a záujmov STU 
 
Prorektor Kopáčik 

 informoval, že STU je súčasťou projektu CARLIS (v spolupráci s TU Wien, SAIA, UK a SAV), projekt je zameraný na rozvíjanie 
soft skills a ďalších zručností doktorandov a výskumného personálu  

 
Prorektor Uherek 

 informoval, že UOO STU vzniesla námietku k návrhu novely Pracovného poriadku STU, ktorý má byť prerokovaný na zasadnutí 
AS STU – námietka bola vznesená priamo členom AS STU 

o predseda AS STU, prof. Peciar, potvrdil, že predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová požiadala o vstup na rokovaní AS 
STU 

 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 konštatoval, že eviduje niekoľko podnetov k návrhu novely VŠ zákona, ako aj zmiešané pocity predsedov senátov iných 
slovenských univerzít, SRK a RVŠ, ktorí vyjadrili nesúhlas a návrh považujú za výsmech akademickej obci 

 
Prorektor Moravčík v závere požiadal tvorcov VSK o osobnú účasť na zasadnutí AS STU, poďakoval prítomným za diskusiu 
a ukončil 3. zasadnutie Vedenia STU. 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
Zapísala: 3.2.2021       Zápisnicu overil: 5.2.2021 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.      Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
     

Február 1.2.2021 AS STU 14:00  

 8.2.2021 V STU 09:00 ONLINE 

 
15.2.2021 

KR STU 09:00 ONLINE 

 PAS STU 14:00  

 22.2.2021 VR STU 09:00  


