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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 8/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 30.03.2020 

 
Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých Krízovým štábom STU v Bratislave pre riadenie a komunikáciu v súvislosti s  
mimoriadnym stavom v Slovenskej republike a s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu 2019-nCoV sa rektor rozhodol predbežne  
v čase od 16.3.2020 do odvolania realizovať rokovania Vedenia STU prostredníctvom služby Google Hangouts Meet: Online Video 
Conferencing | G Suite. 
 
PRÍTOMNÍ:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
Ing.  Dušan Faktor, PhD. 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
Mgr. Fedor Blaščák 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálna situácia na STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
3. Možnosti STU na aktívne zmiernenie dopadov krízy spôsobenej koronavírusom COVID-19 aplikovaným výskumom - ústna 

informácia 
4. Kontrola úloh 
5. Správa o činnosti CAŠ za 2. polrok 2019 - 2. čítanie po zapracovaní pripomienok 
6. Správa o činnosti a hospodárení ICV za rok 2019 
7. Správa o činnosti STU za rok 2019 
8. Návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU v Bratislave 
9. Návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia 
10. Rôzne 

A. Prijímacie konanie na STU na akademický rok 2020/2021 - stav k 23.03.2020  
 

K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na online rokovaní a informoval o programe 8. zasadnutia Vedenia STU.  
 
UZNESENIE: 8.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 8. zasadnutia. 
 
K BODU 2:  Aktuálna situácia na STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík v krátkosti informoval o realizovaných krokoch a aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom: 

 krízový štáb  zasadal 2-krát (on-line) 
o členovia informovali štátneho tajomníka MŠVVŠ pána Paulisa o situácii na STU a vzájomnom informačnom 

prepojení STU-UK a magistrátu hlavného mesta v súvislosti s COVID-19 
o je pripravovaná  ekonomická analýza k prevádzke internátov a návrh ďalších krokov – zodpovedný riaditeľ ŠDaJ 

STU, Ing. Hulík 
o prorektorka Bakošová informovala, že pre zahraničných študentov budú ušité rúška   

Rektor v nadväznosti na žiadosti študentov o vstup do internátnych izieb z dôvodu vyzdvihnutia si osobných vecí poukázal na  
prístup iných univerzít (napr. UPJŠ) a navrhol uvažovať nad možnosťou kontrolovaného vstupu pre určitý počet študentov, príp. na  
základe vopred určeného harmonogramu. K uvedenému návrhu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa členovia V STU obávali  
z možného zavlečenia vírusu na internáty. V závere prorektorka Bakošová informovala, že krízový štáb sa uvedenou témou zaoberal  
a neodporúča študentom vstup do internátov.  
 
V rámci diskusie kvestor informoval členov vedenia aj o príprave návrhu na odmeňovanie zamestnancov, resp. postupu pri ich 
odmeňovaní. Návrh bude pripravený v priebehu týždňa. Konštatoval, že sa o.i. očakáva aj pokles v podnikateľskej činnosti, pomerne 
veľký výpadok sa očakáva v účelových zariadeniach STU – kalkuluje sa  strata vo výške cca 1 mil. EUR. V nadväznosti na uvedené rektor 
apeloval na čo najrýchlejšie prijatie potrebných opatrení na zmiernenie dopadov. V tejto súvislosti požiadal prorektora Uhereka 
o iniciovanie jednaní s UOO STU ku kolektívnej zmluve a jej doplnkov k návrhu opatrení pre fakulty. 
Prorektorka Bakošová v závere diskusie informovala, že požiadala ŠRVŠ o odporúčania k dištančnej forme výučby. 
 
UZNESENIE: 8.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálnu situáciu na STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 
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K BODU 3:  Možnosti STU na aktívne zmiernenie dopadov krízy spôsobenej koronavírusom COVID-19 aplikovaným 
výskumom - ústna informácia 

 
 
Rektor uviedol, že STU reaguje na súčasnú situáciu a má záujem pomôcť pri zmiernení dopadov krízy. Informoval o iniciatíve  
STU v boji proti COVID-19 pod názvom „impulz“, ktorá má realizovať kroky vedúce ku konkrétnym návrhom, myšlienkam a v  
prípade úspešných riešení aj potenciálnym realizačným výstupom. Riadením tejto skupiny poveril prorektora Uhereka s cieľom  
zbierať impulzy a námety od pracovníkov univerzity a študentov. V nadväznosti na uvedené sa členovia vedenia zaujímali  
o konkrétne ponuky a avizovali záujem o zapojenie sa do rôznych tém a oblastí. Rektor uviedol ako príklad realizované kroky prof.  
Katuščáka z FCHPT STU, ako aj doc. Strémyho z MTF STU. Požiadal prorektora Uhereka o sumár realizovaných krokov a aktivít a jeho  
reportovanie 1-krát týždenne. 
 
UZNESENIE: 8.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu k možnosti STU na aktívne zmiernenie dopadov krízy spôsobenej koronavírusom COVID-
19 aplikovaným výskumom. 
 
K BODU 4:  Kontrola úloh 
 

 
UZNESENIE: 8.4/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 31.03.2020. 
 
K BODU 5:  Správa o činnosti CAŠ za 2. polrok 2019 - 2. čítanie po zapracovaní pripomienok 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v 2. čítaní po zapracovaní pripomienok členov vedenia z 16.3.2020. 
V krátkosti zosumarizovala úpravy a doplnenia.  
Z diskusie: 

 kvestor upriamil pozornosť na výkazníctvo, poukázal na odlišnosť vo vnímaní pojmov „príjmy a výdavky“ oproti „výnosy 
a náklady“, vysvetlil detaily započítavania jednotlivých okruhov 

 prorektor Uherek upozornil, že termíny akcií v apríli až júli sú nereálne 
o  prorektorka Bakošová informovala, že všetky športové podujatia sa rušia do dovolania 

 
UZNESENIE: 8.5/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo správu o činnosti CAŠ za 2. polrok 2019 – 2. čítanie bez pripomienok.  
 
K BODU 6:  Správa o činnosti a hospodárení ICV za rok 2019 
 
Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Bakošová. 
Vyzvala prítomných, aby v prípade záujmu vzniesli svoje pripomienky. 
Kvestor konštatoval, že hľadiska ekonomiky by rád do budúcnosti zjednotil formu vykazovania tak, ako je to v prípade CAŠ STU. 
Upozornil, že ICV nie je finančne nezávislý, ale je dobre akceptovaný z hľadiska propagácie STU. 
V rámci krátkej diskusie sa  

 rektor zaujímal aj o počty študentov v v moduloch, ktoré sú odborne zamerané na technické predmety 
 predseda AS STU, prof. Peciar, sa zaujímal o delenie nákladov na podnikateľskú činnosť 

 
UZNESENIE: 8.6/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení ICV STU za rok 2019. 
 
 
 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

1.10/2020-V Vytvoriť nový systém vzájomného zápočtu 
pedagogických výkonov súčastí STU. 

marec 2020 
apríl 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1 predĺžená 

1.11/2020-V Navrhnúť a realizovať opatrenia na zvýšenie 
počtu študentov na STU (v slovenskom jazyku 
aj vo svetovom). 

marec 2020 
návrh 
opatrení, 
december 2020 
realizácia 

prorektorka 
Bakošová 
v spolupráci 
s prorektorkou 
Vitkovou 

 splnená 

1.12/2020-V Navrhnúť a realizovať kroky k zníženiu 
úbytku študentov na STU v prvých ročníkoch 
Bc. štúdia 

marec 2020 
návrh, 
december 2020 
realizácia 

prorektorka 
Bakošová 

 splnená 

1.15/2020-V Navrhnúť a realizovať aktivity s cieľom 
zvýšenia mobilít študentov (Erasmus, NŠP, ...) 
študentských stáží. 

marec 2020 
návrh, apríl 
2020, október 
2020 realizácia 

prorektorka 
Bakošová 
v spolupráci 
s prorektorkou 
Vitkovou 

1 predĺžená 

1.18/2020-V Navrhnúť koncepciu rozvoja športu 
a využívania športovísk na STU. 

marec 2020 
apríl 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1 predĺžená 
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K BODU 7:  Správa o činnosti STU za rok 2019 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súlade s požiadavkami MŠVVaŠ SR. 
K materiálu bolo vznesených veľa pripomienok, niektoré boli zaslané písomne. Priamo na rokované sa vyjadrila k nasledovným 
pripomienkam rektora: 

 informácia o oceneniach, umiestnení v rebríčkoch a pod. je uvedená na troch miestach 
 chýbajú informácie o projektoch ŠF, zároveň sumár, ktoré projekty STU boli v roku 2019 (ACCORD, kapacitné projekty, 

Teaming atď.) vrátane finančných ukazovateľov 
 v rámci kapitoly 10 nie je uvedená výška dotácie z MŠVVaŠ SR na internáty + informácia, ako boli prostriedky investované 
 nie je zahrnutá príprava MŠ STUbáčik 

Prorektorka Vitková informovala, že všetkými pripomienkami vrátane už zaslaných (od predsedu AS STU) sa bude zaoberať a budú 
zapracované. Zároveň požiadala členov vedenia, že v prípade, že majú ďalšie pripomienky k dokumentu, aby ich zaslali elektronicky do 
15.4.2020. 
 
UZNESENIE: 8.7/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2019 s pripomienkami. 
 
K BODU 8:  Návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU v Bratislave  
  
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s plánom hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020. 
V rámci krátkej diskusie:  

 rektor  
o navrhol porovnať počet študentov STU s počtom študentov v SR - percentuálne STU/SR 
o sa s prorektorom Kopáčikom zaujímal o plán nárastu, resp. percento zahraničných študentov, ktoré by mala STU 

dosiahnuť do roku 2023, príp. dlhodobo 
 prorektor Kopáčik navrhol zaoberať sa aj o následné vyhodnotenie - analýzu efektivity, resp. úspešnosti realizovaných opatrení 
 kvestor sa zaujímal o termíny realizácie navrhovaných opatrení 

Rozsiahla diskusia sa vzhľadom na aktuálnu situáciu viedla k dopadu na počty zahraničných študentov, ktoré budú mať klesajúci trend. 
 
UZNESENIE: 8.8/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU v Bratislave s pripomienkami. 
 
K BODU 9:  Návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s plánom hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020. Detailne informovala o jednotlivých 
opatreniach. 
Rozsiahlejšia diskusia sa viedla k téme zavedenia konverzných bakalárskych študijných programov. Prorektor Moravčík sa zaujímal, či si 
tieto programy na FCHPT STU vyžadovali akreditáciu. Rektor požiadal prorektorku Bakošovú, aby naliehala na jednotlivých prodekanov 
s cieľom prevziať obdobný model štúdia s akcentom na e-learningovú, resp. interaktívnu formu štúdia vrátane profesionálnych video 
prednášok v profilových predmetoch, ktoré by sa mali stať štandardom. 
 
UZNESENIE: 8.9/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia. 
 
K BODU 10: Rôzne 
K BODU 10/A: Rôzne/Prijímacie konanie na STU na akademický rok 2020/2021 - stav k 23.03.2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Informovala o stave prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 
23.03.2020.  
V rámci krátkej diskusie sa rektor zaujímal o situáciu ohľadom termínu uzatvárania 1. kola prijímacieho konania na fakultách. 
Prorektor Kopáčik konštatoval, že SvF STU zaznamenala výraznejší nárast na 1. stupni štúdia. Na tento výsledok mala podľa jeho 
vyjadrenia vplyv samostatná web stránka zameraná práve na nábor študentov. 
 
UZNESENIE: 8.10A/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 23.03.2020.  
 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Prorektor Moravčík  

 konštatoval, že STU má zakúpené veľké množstvo leteniek, ktoré nie sú pre opatrenia prijaté Vládou SR použiteľné. 
Požiadal prorektorku Vitkovú vstúpiť do rokovania s cestovnou kanceláriou Satur a riešiť situáciu. 

 
Prorektorka Vitková sa v súvislosti s Výročnou správou o činnosti STU opätovne informovala na funkčnosť AS STU.  
Rektor požiadal predsedu AS STU, prof. Peciara, o stanovisko.  
Predseda AS STU informoval o výsledkoch ústnych a písomných konzultácií o činnosti AS STU  s dostupnými členmi PAS a predsedami 
komisií AS, volebnou komisiou pre voľby do AS FIIT, s Ing. Bujdákovou, s niektorými dekanmi, kolegami z iných univerzít, kolegami zo 
samospráv a pod. 

 k otázke organizácie možného zasadania orgánov AS STU „bezkontaktne“ prostredníctvom videokonferencie, emailu a pod. 
o Uvedená alternatíva sa podľa jeho vyjadrenia prieči všeobecným aj interným vyhláškam a predpisom o organizácii 

zasadnutí, ktoré majú byť zásadne prezenčné, s prítomnosťou členov, až na výnimky verejnosti. Nie je zaručené, že 
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všetci senátori majú dostupné dostatočne výkonné internetové pripojenie a skúsenosti pre taký typ rokovania. Postoj 
predsedníctva a predsedov komisií AS STU je teda zásadne zamietavý a môže nastať problém s uplatnením mandátu. 

 k otázke organizácie zasadania orgánov AS STU prezenčne podľa osvedčených zvyklostí 
o Členovia AS STU jednoznačne preferujú riadne prezenčné zasadanie komisií aj AS STU. Momentálne tomu však bránia 

nariadenia štátnych autorít, ako aj interných univerzitných predpisov v súvislosti s pandémiou. Preto bez zaručenia 
primerane účinných bezpečnostných opatrení sa senátori rozhodli nezasadať. Hlavným problémom je vhodná 
miestnosť a ozvučenie. Ak by sa zasadnutie malo konať, tak iba k nevyhnutným bodom rokovania, zásadným pre chod 
univerzity. 

 
Rektor v nadväznosti na informáciu predsedu AS STU, prof. Peciara, navrhol vstúpiť do rozpočtového provizória, čo by podľa 
vyjadrenia kvestora nemal byť problém, keďže v minulosti sa ním už STU riadila. Avšak upozornil, že by bolo vhodné schváliť 
minimálne položky rozpočtu, nie nevyhnutne objem. Uvedená téma bude predmetom online rokovania KR STU v pondelok 
6.4.2020. 
V súvislosti s termínmi predloženia správ o činnosti a hospodárenia sa prítomní zhodli, že správy budú po prerokovaní v KR STU 
zaslané na MŠVVaŠ SR v stanovených termínoch. 
 
Predseda AS STU, prof, Peciar, v rámci bodu Rôzne ďalej informoval: 
 

 dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT 2019-2023, t.j. priamej voľby (schválený termín 17.03. 2020 bol zrušený) 
o Voľby boli zrušené po vydaní Príkazu rektora z 13.03. 2020 a na osobnú žiadosť rektora mimoriadne dôvody doteraz 

nepominuli. Zároveň boli verejne medializované informácie o podaní správnej žaloby a predbežného opatrenia voči 
zrušeniu jedných z volieb. Senátori sa dožadujú, aby rektor a vedenie k tomu zaujali stanovisko. Zatiaľ podľa 
dostupných informácií žiaden orgán STU nemá relevantný dokument k tomuto právnemu aktu. 

o Predsedníctvo AS aj Volebná komisia odmietajú vykonanie volieb bez osobnej účasti voličov na volebnom akte, 
odporuje to viacerým predpisom o vykonaní volieb a schváleným dokumentom k tejto časti volieb. Voľby je potrebné 
vykonať obvyklým spôsobom. O novom termíne volieb bude rozhodovať Predsedníctvo AS STU a stane sa tak až 
vtedy, keď tomu nebudú prekážať žiadne skutočnosti (interné smernice, súdne príkazy a pod.), čo sa v blízkom čase 
reálne nepredpokladá. 

o V prípade, že bude medializovaná žaloba doručená zo súdu na STU, je predpoklad, že STU bude chrániť a hájiť záujmy 
STU (nie jednotlivcov, ktorí podali žalobu) a v tomto duchu bude postupovať v súlade s platnou legislatívou a využije 
na to všetky dostupné právne prostriedky. Je zrejmé, že takýto postup môže trvať aj mesiace. Preto by bolo možno 
vhodné, ak by tí, čo majú akúkoľvek znalosť o aktéroch žaloby, im odporučili, aby žalobu stiahli a mohla by sa voľba 
do ZČ AS FIIT dokončiť, a tak sfunkčniť činnosť AS FIIT STU, ako aj FIIT STU, čo je hlavným cieľom snahy AS STU.  

 
Ďalšie informácie zo strany PAS STU: 

 Predsedníctvo AS STU vyjadrilo dôrazný protest voči benevolencii Vedenia STU, konkrétne voči vulgárnemu propagačnému 
videu o FIIT STU, ktoré dehonestuje meno STU na verejne dostupných miestach. Žiadne prezentované úspechy kampane 
nezmažú negatívne reakcie externého, ale aj interného prostredia. Obsah propagačných materiálov o fakultách musí byť 
odsúhlasený s dotknutými fakultami.  

 Predsedníctvo AS STU ďalej skonštatovalo, že vo VR STU majú aktuálne dvaja členovia iný pracovný status, ako boli dňa 
29.04.2019 v AS STU schválení (prof. Bieliková, hosť. prof. Ing. arch. Závodný). Údaje o členoch a ich afiliáciách nie sú na web 
stránke STU/VR STU korektné. Zároveň, napriek dlhoročným zvyklostiam, nie je vo VR STU dekan FIIT STU, prof. Kotuliak, 
ktorý je vo funkcii už od decembra 2019 a nebol doteraz rektorom navrhnutý na schválenie za člena VR STU.  

Kvestor  
 upozornil členov vedenia na včasné doručenie podkladov nevyhnutných pre spracovanie dochádzky a miezd 
 informoval, že počas nestránkových podateľne R STU je možné odovzdať a prevziať interné podklady a podpisové knihy 

na vrátnici u informátorov, pracovníci sú poučení  
 
Prorektor Moravčík 

 informoval, že  
o dočasne poverená vedúca PS STU, Mgr. Hlavatá, končí na pozícii zástupcu vedúcej pracoviska 

 uvedenú funkciu bude dočasne zastávať prorektor Moravčík 
o po dohode s prorektorom Uherekom bude polovičný pracovný úväzok pani  Mgr. Molnárovej k dispozícii PS 

STU celý mesiac apríl 2020 
o PhDr. Czuczorová prechádza k 01.05.2020 z Útvaru projektu ACCORD na Útvar EIT  

 
Mgr. Blaščák 

o  informoval, že APVV pripravuje výzvy na boj proti koronavírusu 
 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 31.03.2020    Zápisnicu overil: 01.04.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 

Apríl 
06.04.2020 

KR STU 09:00 ONLINE 

 PAS STU 14:00 !_ZRUŠENÉ_! 


