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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 13/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 01.06.2020 

 
PRÍTOMNÍ:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
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. Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
3. Informácia o projekte ACCORD  
4. Kontrola úloh 
5. Správa o činnosti a hospodárení Univerzitného  technologického inkubátora STU rok 2019 – 2. čítanie 
6. Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT - 2. čítanie  
7. Stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický rok 2020/2021  
8. Schválenie účasti na online veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine  
9. Rôzne 

A. Informácia k hospodáreniu STU - prezentácia 
   

K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na rokovaní a informoval o programe 13. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 13.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 13. zasadnutia. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík informoval, že s účinnosťou od 01.06.2020 boli vydané dodatky k interným predpisom, ktoré sa týkajú  
postupného uvoľňovania opatrení súvisiacich s koronavírusom, konkrétne: 

 zahraničné služobné cesty boli presunuté do kompetencií rektora, kvestora a dekana fakulty - každý v rámci svojej 
pôsobnosti môže v opodstatnených prípadoch udeliť výnimku z obmedzení  

 povoľuje sa opätovné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach STU v pôsobnosti ÚZ ŠDaJ STU za dodržania epidemiologických 
pravidiel a obnovuje sa prevádzka študentských jedální tiež v pôsobnosti ÚZ ŠDaJ STU 

o rovnako je príslušný dekan oprávnený rozhodnúť o povolení opätovného ubytovania v ubytovacích zariadeniach a o 
obnovení prevádzky študentských jedální v pôsobnosti príslušnej fakulty 

 p. Chabroň inicioval žiadosť o zrušenie príkazu ministra školstva SR o deklarovaní STU ako subjektu hospodárskej mobilizácie 
 
UZNESENIE: 13.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 
 
K BODU 3:  Informácia o projekte ACCORD 
 
Ing. Belko informoval o aktuálnom stave projektu ACCORD, konkrétne: 

 dňa 20.05.2020 sa uskutočnilo úvodné rokovanie s novou generálnou riaditeľkou Sekcie ŠF MŠVVaŠ SR, Mgr. Augustinskou 
 rekonštrukcie stavieb FEI STU pokračujú v súlade s harmonogramom, termín ukončenia by mal byť dodržaný (koniec júna, 

príp. začiatok júla)  
 SvF STU 

o strecha bloku B v realizácii, práce začali 06.04.2020 
o práce na opláštení bloku B by mali začať v jeseni 
o aula – nedoriešené kvôli zmene projektovej dokumentácie, bude vyhlásené nové VO 
o vyhlásené VO na časť rekuperácia a vzduchotechnika 

 FCHPT STU stará budova – prebieha vysvetľovanie ponúk, VO bude realizované formou elektronickej aukcie  
 SjF STU – prebieha elektronická aukcia na vonkajšie a vnútorné parapety 
 prístroje – 5 schválených, 2 uhradené, 1 vrátený (z dôvodu nesplnenia technických parametrov) 
 ŽoP – odobrenie miezd za mesiace 11-12/2019, v príprave ŽoP na mzdy za mesiace 01-02/2020 
 informačné tabule, ktoré sú povinnou súčasťou projektu, sú nainštalované 

V rámci krátkej diskusie sa prorektor Kopáčik zaujímal, či sú v rámci projektu dodržané všetky termíny, resp. či nehrozia STU prípadné 
sankcie - projekt prebieha v súlade s harmonogramom.  
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UZNESENIE: 13.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie aktuálnu informáciu o projekte ACCORD. 
 
K BODU 4:  Kontrola úloh 
 

 
UZNESENIE: 13.4/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 01.06.2020. 
 
K BODU 5:  Správa o činnosti a hospodárení Univerzitného  technologického inkubátora STU rok 2019 – 2. čítanie 
 
Správu uviedol prorektor Uherek v 2. čítaní po zapracovaní pripomienok z ostatného zasadnutia vedenia. 
Predseda AS STU, prof. Peciar, konštatoval, že v správe sa opäť neobjavila informácia o ukončení činnosti na Pionierskej ulici a  
nie je zadefinovaný nový model sídla UTI – konkrétne, na ktorých fakultách ma UTI kancelárie a ako sa zmenila činnosť pracoviska. 
V nadväznosti na uvedené bol text správy doplnený nasledovne: 
„Po ukončení programu PHARE v r. 2013 bol UTI financovaný z vlastných zdrojov. To viedlo k zvýšenej hospodárskej činnosti – 
prenájmu voľných kancelárií na pokrytie personálnych nákladov UTI, energií a prevádzkových nákladov. Táto činnosť začala prevyšovať 
hlavnú činnosť UTI – inkubáciu startupov a poskytovanie vhodných počiatočných podmienok na ich fungovanie.  
Ku koncu roka 2019 došlo k významnej zmene v činnosti a financovaniu UTI. Od 1.10.2019 sa UTI presťahovalo na Fakultu 
elektrotechniky a informatiky (FEI STU) a napĺňa svoje ciele v súlade s hlavnou činnosťou STU. Od 1.1.2020 UTI transformovalo svoju 
činnosť tak, že sa zameralo výlučne na hlavnú činnosť, ktorá vyplýva z § 39a, odst.4 zákona o VŠ“. 
 
UZNESENIE: 13.5/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení UTI za rok 2019 s pripomienkou. 
 
K BODU 6:  Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT - 2. čítanie 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík v 2. čítaní po zapracovaní pripomienok zo zasadnutia vedenia zo dňa 18.05.2020. 
Diskusia sa viedla primárne k Čl. II, bod 2, kde členovia vedenia žiadali vysvetliť spôsob podieľania sa participujúcich fakúlt v projektoch 
KIC EIT na nákladoch STU, zaujímali sa o pravidlá odvodov vo výške 10% z nepriamych nákladov na ďalšie aktivity PS STU.  
Prorektor Kopáčik tiež poukázal na rozpor/retroaktivitu v záverečných ustanoveniach. 
 
UZNESENIE: 13.6/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT - 2. čítanie 
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 7:  Stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický rok 2020/2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že na porade prodekanov pre vzdelávanie konanej dňa 13. 1. 2020 bolo prodekanom a zástupkyni riaditeľa ÚM uložené 
zabezpečiť aktualizáciu informácií o predmetoch ponúkaných v rámci akademickej mobility v AIS, aktualizáciu informácií o študijných 
programoch a informácií o predmetoch v anglickom jazyku v AIS a prípravu študijných plánov v AIS pre akademický rok 2020/2021 
s termínom splnenia do 31. 3. 2020. Následne bol termín niekoľkokrát predĺžený. Upozornila, že napĺňanie uvedených informácií nie je 
stále dostatočné.  

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

1.9/2020-V Aktualizovať ECTS informačný balík 
a spresniť informácie na webovom sídle STU 
o poskytovaní štúdia vo svetovom jazyku. 

apríl 2020 
máj 2020 
01.06.2020 

prorektorka 
Bakošová 

2 splnená 

2.8C/2019-SR Vedenie STU ukladá v rámci DZ vyhodnotiť 
plnenie indikátorov za rok 2019.  
1. čítanie – splnené 18.5.2020 
2. čítanie – 1.6.2020 

13.01.2020 
23.03.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
18.05.2020 
01.06.2020 
08.06.2020 

prorektorka 
Vitková 

6 predĺžená 

1.25/2020-V Pokračovať v implementácii stratégie HRS4R 
pre udelenie európskeho ocenenia "HR 
excellence in research": zjednotenie GAP 
analýzy STU a vstupov z fakúlt, vypracovanie 
akčného plánu. 
1. časť splnená 

február 2020 
20.04.2020 
29.6.2020 

prorektor 
Kopáčik 

1 predĺžená 

1.27/2020-V Prerokovať GAP analýz a akčných plánov 
v príslušných grémiách, ich preklad a 
následné odovzdanie na posúdenie Európskou 
Komisiou. 

apríl 2020 
29.6.2020 

prorektor 
Kopáčik 

1 predĺžená 

1.28/2020-V Pripraviť a realizovať program v oblasti soft 
skills pre PhD. študentov. 

priebežne od 
februára 2020 
20.04.2020 
29.6.2020 

prorektor 
Kopáčik 

2 predĺžená 
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V rámci diskusie členovia vedenia poukázali na neaktuálnosť obsahu web stránky venovanej ECTS a nevhodnosť prekladov do AJ. 
Zároveň navrhli zjednotiť alebo v prípade potreby pridať redaktorov stránky. Rektor požiadal o vytvorenie systému, resp. nájdenie 
mechanizmu, ktorý dokáže eliminovať chybné informácie. Zároveň požiadal prítomných, aby v rámci svojich útvarov skontrolovali 
zverejnené údaje a následne ich aktualizovali. 
Prorektor Kopáčik tiež konštatoval, že stránky nie sú vzájomne prepojené a obsah stránky je napĺňaný pracovníkmi, ktorí nie sú 
odborníci na web. 
 
UZNESENIE: 13.7/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizáciu údajov v AIS pre akademický rok 2020/2021        
s pripomienkami. 
UZNESENIE: 13.7.1/2020-V 
Vedenie STU ukladá členom vedenia v rámci svojich kompetencií aktualizovať web stránku https://www.stuba.sk/english/ects/ects-

information-package.  

 
K BODU 8:  Schválenie účasti na online veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti so zrušením aprílového veľtrhu na Ukrajine z dôvodu pandémie COVID-19. 
Požiadala členov vedenia o stanovisko. 
Prorektorka Bakošová upriamila pozornosť na zvolenú platformu Zoom, ktorú Národný bezpečnostný úrad neodporúča používať. 
Prorektor Kopáčik vyjadril podporu účasti, avšak poukázal tiež na jednostrannosť informácií prezentovaných na web stránke 
veľtrhu. Podľa jeho vyjadrenia by mali mať možnosť výberu programov a tém na štúdium všetky fakulty.  
 
UZNESENIE: 13.8/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s účasťou STU na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl s pripomienkami a odporúča materiál predložiť na 
zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 9:  Rôzne 
K BODU 9/A: Informácia k hospodáreniu STU - prezentácia 
 
Kvestor v krátkosti prezentoval prehľad výnosov, nákladov a výkonov v hlavnej činnosti STU za rok 2019. Konštatoval, že STU je 
bytostne závislá od dotácie MŠVVaŠ SR a poukázal na potrebu posilniť výkonové zložky v programoch 07711 a 0771201. 
Členovia vedenia voľne diskutovali k formám optimalizácie činností na STU. 
 
UZNESENIE: 13.9A/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o hospodárení STU. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Prorektorka Vitková  

 informovala, že v súvislosti s plánovaným a vzhľadom na COVID-19 neuskutočneným divadelným predstavením pri 
príležitosti Dňa učiteľov, má STU možnosť prijať ponuku SND realizovať náhradné predstavenie – v hodnote vyplatených 
14 tis. EUR  

 informovala, že v rámci Erasmus+ program K107 má STU schválené granty v celkovej výške 464 tis. EUR (19 projektov) 
 oboznámila prítomných o záveroch stretnutia so zástupcami spol. CORWIN a.s., ktorí prejavili záujem o spoluprácu s STU 

k previazaniu výučby a praxe 
 informovala, že Národné centrum pre robotiku vyhlásilo súťaž o najlepšiu diplomovú prácu 

 
Rektor 

 vzhľadom na závery rokovania AS STU k DZ STU požiadal prorektorku Vitkovú o zorganizovanie stretnutia akademickej 
obce v priebehu júna/začiatkom júla 

 zosumarizoval materiály, ktoré by mali byť predmetom júnového rokovania AS STU 
 
E. Jevčáková 

 požiadala členov vedenia o zaslanie finálnych verzií materiálov, ktoré budú predmetom rokovania SR STU dňa 
18.06.2020 
 

Prorektor Kopáčik informoval 
 o programe nadchádzajúceho rokovania VR STU, ktoré je predbežne plánované v aule na Mýtnej ul. 
 že dňa 04.06.2020 sa o 10:00 hod. uskutoční webinár o InCites špeciálne pre STU 
 o štatistike výstupov STU Online (využitých 466 výstupov) 

 
Prorektor Uherek 

 informoval, že dňa 31.08.2020 končí platnosť rámcovej zmluvy s VW Slovakia, a.s. 
o  STU vstúpi do rokovania za účelom pokračovať v spolupráci 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package
https://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package
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Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 02.06.2020    Zápisnicu overil: 05.06.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 

Jún 08.06.2020 KR STU 09:00  

 
15.06.2020 

VR STU 09:00  

 PAS STU 14:00  

 22.06.2020 V STU 09:00  

 
29.06.2020 

V STU 09:00  

 AS STU 14:00  


