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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 15/2020 
zo zasadnutia Vedenia STU zo dňa 29.06.2020 

 
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. Správa o činnosti a hospodárení UVP  
3. Kontrola úloh 
4. Zásady prípravy rozpisu dotácie 2021  
5. Návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 3/2019-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akad. rok 2020/2021  
6. Lokalitný program pre vnútro blok Campusu STU  
7. Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových parkovacích miest - doplnenie  
8. Implementácia HRS4R na STU  
9. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – vyhodnotenie výzvy  
10. Doktorandská škola STU  
11. Rôzne 

A. Vyhodnotenie postdoktorandských tém so začiatkom riešenia v roku 2020 - informácia   
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov vedenia na rokovaní a informoval o programe 15. zasadnutia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 15.1/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje program 15. zasadnutia Vedenia STU. 
 
K BODU 2:  Správa o činnosti a hospodárení UVP 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík. Prizvaný: Ing. Igliar, zastupujúci riaditeľ PS STU. 
Ing. Igliar v krátkosti upriamil pozornosť na ďalší vývoj UVP. Informoval, že Rada Výskumnej agentúry schválila výzvu na podporu 
vedeckých parkov, ktorá však do dnešného dňa nebola vyhlásená a uznesenie o schválení výzvy nebolo zrušené, tzn. je stále platné. 
Avizoval, že spoločne s ostatnými vedeckými parkami pripravujú návrh spoločného postupu voči MŠVVaŠ SR - nastaviť podporu 
vedeckých parkov na Slovensku. Vo vzťahu k interným procesom tiež navrhol zvolať zasadnutie Rady UVP a aktualizovať členstvo. 
 
K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili: 
Rektor konštatoval, že 

 chýba správa o hospodárení 
 materiál z jeho pohľadu nemá veľkú hodnotu, chýba vízia - ak by nastala potreba pracovať s UVP v ďalšom období, je potrebné 

dokument výrazne dopracovať 
Prorektor Moravčík 

 informoval, že STU z centrálnych zdrojov neinvestovala v minulom roku do UVP žiadne finančné prostriedky, preto nie je 
dôvod spracovávať správu o hospodárení, konštatoval, že udržateľnosť bola zabezpečená z vlastných prostriedkov fakúlt, 
zdôraznil, že do budúcnosti by mohlo existovať nejaké schodné riešenie   

Diskusia sa viedla aj k využívaniu prístrojov a potrebe udržania štruktúry (najmä z hľadiska kontroly). 
Predseda AS STU, prof. Peciar, 

 UVP je súčasťou organizačnej štruktúry, virtuálny model nepovažuje za nesprávny, zaradenie prístrojov na fakulty vníma ako 
dobré riešenie 

Prorektor Moravčík  
 navrhol centralizovať niektoré aktivity a vytvoriť výskumné jednotky ako napr. na zahraničných VŠ (v prípade, že sa vyhlásia 

výzvy k UVP 2 v dohľadnom období)  
 konštatoval, že nie je možné prijať mladých vedeckých pracovníkov na jednotlivé pracoviská kvôli absencii finančných 

prostriedkov 
Kvestor 

 vysvetlil, prečo nemôže na STU fungovať koncept reálnej štruktúry (virtuálny model vs inštitucionálny model), podľa jeho 
vyjadrenia Metodika rozpisu dotácie MŠVVaŠ SR neumožňuje zmysluplne financovať štruktúru, kde neprebiehajú akreditované 
študijné programy  

Rektor  
 navrhol možnosť vytvorenia štruktúr, ktorá by bola nezávislá od rozpočtu a dokázala si na seba zarobiť 
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o kvestor konštatoval, že pri súčasnom procese schvaľovania rozpisu dotácie to nie je možné a z iných zdrojov je to 
málo pravdepodobné, uviedol, že model, ktorý má STU je optimálny, virtuálnu štruktúru dokážeme priviesť k životu, 
preto navrhol aktuálny stav t.č. nemeniť 

Ing. Igliar  
 upozornil, že STU potrebuje koncepciu ďalšieho rozvoja UVP, porovnať si skúsenosti s ostatnými univerzitami 
 za kľúčové považuje identifikovať vynaložené finančné prostriedky (výdavky na servis, prevádzkové náklady a mzdové 

výdavky)  
 taktiež považuje za potrebné obnoviť činnosť Rady UVP vrátane aktualizovania jej členov 

 
UZNESENIE: 15.2/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení UVP s pripomienkami. 
UZNESENIE: 15.2.1/2020-V 
Vedenie STU odporúča vypracovať v spolupráci s ostatnými vedeckými parkami koncepciu ďalšieho rozvoja UVP v rámci STU.  
 
K BODU 3:  Kontrola úloh 
 

Číslo úlohy Znenie úlohy Termín Zodpovedný Počet 
predĺžení 

Stav 
 

1.6/2020-V Aktualizovať vnútorný systém kvality STU 
v Bratislave (ďalej tiež „STU“) pre realizáciu 
štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo na zabezpečenie 
vnútorného systému kvality a zabezpečenie 
študijných programov. 

jún 2020 
december 2020 

prorektorka 
Bakošová 

1 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. 

február 2020 
20.04.2020 
29.6.2020 

prorektor 
Kopáčik 

1 splnená 

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 
september 2020 

prorektor 
Kopáčik 

2 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 splnená 

Priebežná kontrola ďalších úloh bola presunutá na zasadnutie Vedenia dňa 29.6.2020. 

1.47/2020-V Rozšíriť formy propagácie štúdia na STU na 
stredných školách. 

priebežne do 
konca roka 2020 

prorektorka 
Vitková 

 prebiehajúca 

1.51/2020-V Priebežne aktualizovať internú legislatívu v 
oblasti Ľudských zdrojov v nadväznosti na 
objektívne potreby a novely zákonov 
súvisiacich s touto oblasťou. 

priebežne rok 
2020 

rektor  prebiehajúca 

1.52/2020-V Reflektovať zmeny v Zákonníku práce a 
súvisiacich právnych predpisoch do 
Kolektívnej zmluvy STU na rok 2021. 

priebežne do 
konca roka 2020 

prorektor 
Uherek, kvestor 

 prebiehajúca 

1.54/2020-V Pravidelne vyhodnocovať (činnosť a) 
hospodárenie centrálne financovaných súčastí 
podľa schváleného harmonogramu. 

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.55/2020-V Udržať pozitívny hospodársky výsledok 
univerzity a jej súčastí. 

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.56/2020-V Zabezpečiť zdroje pre spolufinancovanie 
univerzitných projektov (ACCORD). 

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.57/2020-V Zaviesť jednotnú evidenciu a manažment 
nehnuteľností STU. 

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.58/2020-V Pokračovať v zabezpečovaní odpredaja 
nepotrebného majetku STU. 

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.59/2020-V Pokračovať vo vysporiadaní majetkových 
a vlastníckych vzťahov s mestom Bratislava 
(areál Vazovova-Mýtna).  

december 2020 kvestor  prebiehajúca 

1.61/2020-V Optimalizovať organizačnú štruktúru 
a činnosť univerzitných pracovísk a účelových 
zariadení STU, vrátane návrhov na ich 
zlúčenie, prípadne zrušenie. 

december 2020 kvestor, 
prorektori, 
rektor 

 prebiehajúca 

1.62/2020-V Aktualizovať internú legislatívu univerzity vo 
väzbe na zmeny a optimalizáciu štruktúry 
pracovísk STU. 

december 2020 kvestor, 
prorektori, 
dekani 

 prebiehajúca 

1.63/2020-V Priebežne sústreďovať podnety na novelu december 2020 kvestor,  prebiehajúca 
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UZNESENIE: 15.3/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie stav úloh s termínom plnenia k 29.06.2020, ako aj stav priebežných úloh s termínom do konca roka 2020. 
 
K BODU 4:  Zásady prípravy rozpisu dotácie 2021 
 
Dokument uviedol kvestor ako iniciatívny materiál určený na rokovanie KR STU. 
Konštatoval, že Metodika rozpisu dotácie z MŠVVaŠ SR je pre STU nevyhovujúca. Navrhol urobiť revíziu, venovať sa účelovým FP 
a zotrvať pri aktuálne nastavenom modeli. Dokument bol diskutovaný aj s tajomníkmi fakúlt. Cieľom STU je, aby účelovo viazané FP 
neobsahovali mzdové náklady (okrem CAŠ STU, PS STU a Vydavateľstva STU).  
Konštatoval, že   

 je potrebné včleniť niektoré útvary do štruktúry Rektorátu STU,  
 navrhujeme obnoviť Fond obnovy,  
 nie je pravda, že percento financovania Rektorátu STU a centrálne financovaných súčastí rastie 
 ako najväčší problém vníma nevedomosť fakúlt o objeme činností na Rektoráte STU 

 
K materiálu sa viedla živá diskusia, v rámci ktorej: 
Rektor konštatoval, 

 že dekani nenamietajú účelovo vyčlenené FP, ale výšku pridelenej sumy 
 Fond obnovy považuje za dobrý, ale musí byť tvorený s maximálne transparentným mechanizmom akceptovateľným aj pre 

fakulty 
Prorektor Kopáčik 

 vysvetlil niektoré historické kroky, konštatoval, že sa ťažko hľadal konsenzus, avšak existovala investičná komisia 
a diskutovala o konkrétnych položkách, v súčasnosti takáto komisia neexistuje 

Rektor 
 odporučil vypracovať prehľad pripravovaných investičných akcií na roky 2020 – 2024 (podobný materiál sme mali na roky 

2016-2020) 
 priklonil sa k názoru vytvoriť investičnú komisiu opätovne 

Prorektorka Bakošová sa zaujímala o 
 zrušenú položku „integrátorov“ 

o kvestor konštatoval, že ide o nesystémový postup, zodpovednosť za aktualizáciu údajov v IS Magion by mala prevziať 
fakulta 

 možnosť pridelenia FP na vnútorný systém kvality  
Kvestor 

 požiadal prorektorov zamyslieť sa nad opodstatnenosťou niektorých aktivít (napr. univerzitná knižnica) a určiť, čo je 
nevyhnutné riešiť na centrálnej úrovni 

 prorektor Kopáčik vysvetlil, že nie všetko je možné robiť na fakultnej úrovni, avizoval na uvedenú tému samostatné stretnutie 
Vzhľadom na očakávané radikálne zníženie rozpočtu rektor konštatoval, že Rektorát STU je potrebné reorganizovať a  
požiadal kvestora o 

 určenie maximálneho percenta z rozpočtu na „účelovky“, k uvedenej téme navrhol výjazdové zasadnutie s dekanmi 
 návrh, ako bude STU postupovať v prípade krátenia dotácie - možnosť reštrukturalizácie R STU, odstrániť duplicity, príp. 

spájať činnosti, sústrediť ekonomiku na R STU, elektronizácia dokumentov - rozhodnutie je potrebné z centrálnej úrovne 
Prorektor Moravčík  

 upriamil pozornosť na vykonaný audit na R STU a navrhol realizovať takýto audit aj na fakultách 
 racionalizáciu na R STU nepovažuje za vyriešenie situácie 
 upozornil, že je potrebná spolupráca a dohoda s dekanmi, podľa jeho vyjadrenia existujú cesty k náprave, avšak musia byť 

v súčinnosti so súčasťami STU 
 
UZNESENIE: 15.4/2020-V 
Vedenie STU prerokovalo Zásady prípravy rozpisu dotácie 2021 s pripomienkami a odporúča predložiť materiál na mimoriadne 
zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
Rektor sa z dôvodu ďalších pracovných povinností ospravedlnil zo zasadnutia a jeho vedením poveril prorektora Moravčíka. 
 
K BODU 5:  Návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 3/2019-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na akad. 

rok 2020/2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala prítomných, že predložený návrh je koncipovaný v súlade s § 92 ods. 3 v spojení s ods. 16 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 
rektora. Zmeny smernice rektora súvisia: 

 so zosúladením smernice rektora so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 
kvalifikácií v znení účinnom od 1. januára 2020, 

 so znížením výšky školného pre doktorandské študijné programy v dennej a externej forme štúdia uskutočňované výlučne 
v cudzom jazyku na SvF STU, ide o aktualizáciu prílohy č. 1 smernice rektora tabuľky č. 1.2 až 1.4. na návrh dekana SvF STU, 

(prípadne vydanie nového) zákona 
o vysokých školách, a to s ohľadom na 
odstránenie alebo minimalizovanie 
problémov pri aplikácii jednotlivých 
ustanovení zákona v praxi. 

prorektori, 
dekani 
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 s vypustením študijných programov, ktoré sa už nebudú uskutočňovať na MTF STU a ÚM STU, ide o aktualizáciu prílohy č. 1 
smernice rektora tabuľky č. 6.4., 8.3. a 8.4. na návrh dekana MTF STU a riaditeľa ÚM STU, 

 s doplnením nových študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na FEI STU, MTF STU a ÚM STU, ide o aktualizáciu 
prílohy č. 1 smernice rektora tabuľky č. 3.1., 3.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 8.1., 8.2., 8.3. a 8.4 na návrh dekanov FEI STU a MTF STU 
a riaditeľa ÚM STU. 

 
K dokumentu boli predložené nasledujúce písomné pripomienky: 
Rektor 

 zaujímal sa, aká čiastka pokrýva náklady za prekročenie ročného školného 
o prorektorka Bakošová uviedla, že náklady predstavujú štvrtinovú, možno tretinovú čiastku 

 konštatoval, že SvF STU stiahla poplatky za PhD. štúdium v AJ, iné fakulty nie 
Predseda AS STU, prof. Peciar, 

 konštatoval, že k univerzitnému princípu by prispelo toľko diskutované zjednotenie školného a poplatkov, aj keď sa to zdá byť 
nedosiahnuteľný cieľ 

o  prorektorka Bakošová súhlasila s názorom, avšak t.č. nevidí zjednotenie ako priechodné 
 
UZNESENIE: 15.5/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k smernici rektora číslo 3/2019-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2020/2021 a odporúča ho predložiť na zasadnutie Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 6:  Lokalitný program pre vnútro blok Campusu STU 
 
Materiál detailne uviedla prorektorka Vitková. 
Oboznámila prítomných, že materiál predstavuje návrh na lokalitný program využitia vnútrobloku STU Campus centrum. Vychádza z  
doterajších štúdií, ktoré boli pre dané územie spracované, ako aj z návrhov na podporu spolupráce univerzity s praxou (Univerzitný  
technologický inkubátor) a spracované prieskumy študentov a zamestnancov STU. Materiál má slúžiť na vypísanie urbanistiko- 
architektonickej súťaže cez SKA ako aj v rámci medzinárodnej študentskej súťaže INSPIRELLI. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce písomné pripomienky: 
Rektor     

 zaujímal sa, či Innovation city (Mlynská dolina) má byť nejakým spôsobom spojený s vnútro blokom 
o  prorektorka Vitková informovala, že ide skôr o predstavu kapacít v Mlynskej doline 

Predseda AS STU, prof. Peciar, 
 konštatoval, že na takýto program nie sú v blízkej dobe plánované žiadne výzvy, je potrebné diskutovať, aké bude reálne 

zadanie pre spracovanie štúdie a získať konsenzus dotknutých fakúlt a následne všetkých súčastí 
Prorektorka Bakošová 

 sa zaujímala o predpokladaný začiatok úprav vnútro bloku 
o prorektorka Vitková konštatovala, že úpravy sú v pláne najskôr v roku 2022 

 
Z ďalšej diskusie: 
Prorektor Moravčík 

 sa zaujímal, či STU robí paralelné kroky na získanie potrebných externých finančných prostriedkov 
o prorektorka Vitková informovala, že snahou je získať FP z rozličných projektov, napr. ŠF EÚ, Nórske fondy a pod. 

Prorektor Kopáčik 
 zaujímal sa, čo sa očakáva od návrhov študentov, keďže k dispozícii sú návrhy Ing. arch. Závodného 

o ide skôr o propagáciu STU 
V závere prorektor Moravčík poďakoval prorektorke Vitkovej za kompaktný materiál a odporučil iniciovať získavanie finančných  
zdrojov. 
 
UZNESENIE: 15.6/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje Lokalitný program pre vnútro blok Campusu STU s pripomienkami. 
UZNESENIE: 15.6.1/2020-V 
Vedenie STU odporúča na realizáciu návrhu lokalitného programu hľadať a získať externé finančné zdroje. 
 
K BODU 7:  Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútro bloku STU a vybudovanie 35 nových parkovacích miest - 

doplnenie 
 
Materiál uviedol kvestor.  
Informoval, že STU je vlastníkom budov, ktoré majú dočasný charakter, v súčasnosti sa už nevyužívajú a sú v zlom technickom stave.  
Budovy sa nachádzajú vo vnútro bloku FCHPR, SvF a SjF STU. Dňa 28.11.2017 bola v správnej rade STU prerokovaná „Vízia rozvoja  
areálu STU – Centrum“. Na základe uznesenie č. 2.6/2017-SR s víziou Správna rada STU súhlasí. Odstránenie dočasných stavieb je  
plne v súlade s touto víziou, ktorá počíta s vybudovaním chýbajúcich funkcionalít v rámci STU a určitou koncentráciou na jednom  
mieste v rámci centra Bratislavy. Bude to zároveň prvý krok k pozitívnej zmene v tomto priestore. Predpokladané náklady na búracie  
práce a na vybudovanie nových parkovacích miest je cca 150 tis. €. Náklady budú hradené z účtu z predaja majetku. Presná výška  
nákladov bude známa až po ukončení verejného obstarávania.   
Z diskusie: 
Prorektorka Vitková konštatovala, že využitím plochy na parkovisko narúšame koncepciu “zelenej univerzity” a udržateľnosti. Ako 
vhodnejšiu alternatívu navrhla využitie plochy na zelený - relaxačný priestor - možnosť viacúčelového využitia plochy, čo je 
prezentované na str. 10. 
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UZNESENIE: 15.7/2020-V 
Vedenie STU súhlasí s odstránením zariadenia staveniska vo vnútro bloku STU a vybudovaním 35 nových parkovacích miest. 
 
K BODU 8:  Implementácia HRS4R na STU 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik. 
Informoval, že GAP analýzy sa prostredníctvom online dotazníka zúčastnilo takmer 200 respondentov, čo hodnotí ako vysokú 
účasť. 
Pozornosť upriamil najmä na identifikované slabé stránky: 

 Stratégia 
 Výskumné prostredie 
 Etické aspekty 
 Legislatíva a financovanie výskumu, resp. školstva vo všeobecnosti 

Informoval, že ďalším krokom bude vytvorenie akčného plánu. Opatrenia sa budú týkať najmä vypracovania strategických dokumentov, 
zlepšenia a zjednodušenia internej aj externej komunikácie a činnosti Etickej komisie podporenej silným Etickým kódexom. 
 
UZNESENIE: 15.8/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie informáciu o implementácii Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov a získanie 
európskeho ocenenia HR Excellence in Research Award (HRS4R). 
 
K BODU 9:  Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov – vyhodnotenie výzvy 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v súlade s plánom hlavných úloh. 
K dokumentu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov vedenia neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 15.9/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje vyhodnotenie výzvy „Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov“ a súhlasí 
s pridelením finančných prostriedkov fakultám. 
 
K BODU 10: Doktorandská škola STU – 1. čítanie 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v súlade s plánom hlavných úloh. 
Konštatoval, že úloha je smerovaná prioritne na skvalitnenie vzdelávania doktorandov v oblasti soft-skills. Informoval, že na 
najvýznamnejších univerzitách majú doktorandskú školu plne centralizovanú s kompletnou podporou, naproti tomu na STU je to silne 
dislokované na fakulty. 
Ďalej konštatoval, že materiál si nekladie za cieľ centralizovať vlastnú realizáciu vzdelávania, ale skôr vybudovať pre doktorandov 
centralizovaný servis, kde by v rámci ponuky boli zahrnuté aj vzdelávacie aktivity zamerané na soft-skills. 
V krátkosti zhrnul návrhy aktivít a podujatí pre doktorandov a propagáciu výskumu.  
Upozornil, že STU neeviduje zoznamy predsedov odborových komisií, školiteľov, nevypisuje témy centrálne, ale v IS AIS , čo je z pohľadu 
verejnosti nepraktické a potrebné dobudovať. Na väčšine univerzít sú zverejnené aj všetky informácie o dizertačných skúškach vrátane 
termínu konania a komisií. Dizertačné skúšky prebiehajú verejne. 
V nadväznosti na uvedené požiadal prorektorku Vitkovú o vytvorenie samostatnej web stránky pre doktorandov v novej štruktúre. 
 
Z diskusie: 
Prorektorka Bakošová 

 zaujímala sa, či Doktorandská škola bude samostatná organizačná jednotka, ktorá bude mať vlastných pracovníkov 
organizačne zabezpečujúcich aktivity doktorandskej školy, a či sa počíta s priradením kreditov pre niektoré aktivity 

o prorektor Kopáčik uviedol, že obsah zabezpečí Útvar vedy a medzinárodnej VT spolupráce, ostatné veci si vyžadujú 
ešte čas na premyslenie, avšak v tejto chvíli nepočíta s vytváraním nových pracovných miest, realizácia niektorých 
vybraných činností by mohla byť v súčinnosti s Útvarom vzdelávania a starostlivosti o študentov, prednášky na tému 
soft-skills budú zabezpečovať zamestnanci CVTI SR 

V závere prorektor Kopáčik konštatoval, že ide o 1. čítanie, obsah je ešte na diskusiu. Materiál bude diskutovaný s prodekanmi 
a dekanmi jednotlivých fakúlt. V nadväznosti na uvedené požiadal členov vedenia o pripomienky, podnety, resp. doplnenia k materiálu 
v priebehu týždňa Po ich zapracovaní predloží dokument na diskusiu na fakulty a následne na grémiá STU. 
Prorektor Moravčík poďakoval prorektorovi Kopáčikovi za spracovanie dokumentu, víta ho, doktorandskú školu o.i. považuje za dobrú 
príležitosť na vzájomné zoznámenie sa doktorandov. 
 
UZNESENIE: 15.10/2020-V 
Vedenie STU berie na vedomie materiál Doktorandská škola STU – 1. čítanie. 
 
K BODU 11: Rôzne 
K BODU 11/A: Vyhodnotenie postdoktorandských tém so začiatkom riešenia v roku 2020 - informácia   
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v súlade s plánom hlavných úloh. 
Informoval, že program bol spustený v roku 2014 a riadi sa Smernicou rektora číslo 6/2014-SR. Celkovo prišlo 9 návrhov tém na 
postdoktorandské výskumné pobyty. Po dva návrhy zo SvF, SjF, FCHPT, MTF a jeden z FEI STU. Témy hodnotila komisia zložená z 
externých hodnotiteľov. Každý hodnotiteľ hodnotil všetkých 9 návrhov.  
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Z hľadiska schváleného návrhu financovania bude podporených týchto 5 tém: 
 

Poradie Navrhovateľ Fakulta Téma 

1 Ing. Pavol Jakubec, PhD. FCHPT Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším 
bakteriálnym patogénom 

2 prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. SvF Posúdenie vplyvu parametrizácie zrážkovo odtokových modelov na 
odhad dopadov zmeny klímy 

3 prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. FCHPT Získavanie biologicky aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy a 
ich uplatnenie vo funkčných potravinách  

4 doc. Ing. Martin Donoval, PhD. FEI Vývoj technológie tlače pre flexibilné senzory na báze organickej 
elektroniky 

5 prof. Ing. Peter Jurčí, PhD. MTF Kryogénní zpracovaní ledeburitických ocelí pro práci za studena 

 
UZNESENIE: 15.11A/2020-V 
Vedenie STU schvaľuje vyhodnotenie postdoktorandských tém so začiatkom riešenia v roku 2020 a súhlasí s realizáciou 
postdoktorandských pracovných miest. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 informoval o aktuálnom stave a uskutočnených krokoch smerom k upokojeniu situácie na FIIT STU  
 
Prorektor Kopáčik 

 informoval, že na základe výzvy prezidenta SRK je potrebné zaslať návrh na Cenu SRK za umenie za STU 
o  preferované návrhy na nominácie sú M.A. Vlasta Kubušová a Mgr. art. Martin Mjartan 
o  návrhy budú zaslané členom vedenia elektronicky na schválenie  

 
Prorektorka Vitková informovala, že 

 v rámci PR sa šijú pre STU rúška, pripravuje sa stolový kalendár na rok 2021 
 v súvislosti s COVID-19 budú ohrozené študentské veľtrhy, navrhla posilniť propagáciu STU prostredníctvom videí 

v súčinnosti s fakultami 
 realizáciu športového stretnutia zamestnancov RSTU v lete nevidí reálne, navrhla uskutočniť podujatie v jeseni 
 sa uskutočnil konferenčný hovor s TU Viedeň, témami hovoru boli: 

o zmeny v spolupráci v rámci programu MBA 
o účasť STU na projekte Európskej univerzity spolu s TU Wien a Leibnitz Universität Hannover 

 
E. Jevčáková poverená rektorom  

 požiadala členov vedenia o návrh nominácií do expertnej Komisie MŽP pre environmentálny, ekonomický a sociálny 
rozvoj región Muránska planina, ktorá by vypracovala podnety z menovaných oblastí 

o do pozornosti prítomní uviedli prof. Macuru a prof. Szolgaya zo SvF STU, prof. Drtila z FCHPT STU a prof. Finku 
z ÚM STU  

 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 
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