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Výpis uznesení zo Z á p i s n i c e  č. 1/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady STU dňa 23.1. 2019 
 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 
Program Vedeckej rady STU 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia VR STU 
3. Kontrola uznesení  
4.Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa 
   vo funkcii „hosťujúci profesor“ 
   Ing. arch. Štefan Polakovič – FA STU 
5. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
    prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – FCHPT STU  
6. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite 
     v Bratislave za akademický rok 2017/2018       
7. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2018    
8. Návrh na zriadenie odborovej komisie  ŠO 4.1.22 biochémia a 
    menovanie jej členov – FCHPT STU 
9. Rôzne 
10. Záver  
 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie VR STU otvoril jej predseda prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., privítal členov VR 
STU. 
 
2. Schválenie programu zasadnutia VR STU  
Rektor STU prof. Redhammer oboznámil prítomných členov vedeckej rady s programom zasadnutia. 
Program zasadnutia vedeckej rady bol členmi VR STU schválený.  
 
3. Kontrola uznesení 
Na predchádzajúcich zasadnutiach VR STU neboli uložené žiadne termínované úlohy. 
 
 
Za skrutátorov boli na VR STU schválení:    prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 

Za overovateľov zápisnice boli na VR STU schválení:  prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 

 
 
 
 
4.Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii 
 „hosťujúci profesor“   
 
Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii „hosťujúceho 
profesora“ v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus Ing. arch. Štefana Polakoviča 
predložil dekan FA STU prof. Gregor. 
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Uznesenie  VR STU č. 1.1/2019 
Vedecká rada STU tajným hlasovaním schválila návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto 
vysokoškolského učiteľa vo funkcii „hosťujúceho profesora“ v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a 
urbanizmus  Ing. arch. Štefana Polakoviča všetkými hlasmi. 
 
5. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
 
Návrh na udelenie čestného titulu “profesor emeritus“  prof. Ing. Ľuborovi Fišerovi, DrSc. 
z FCHPT  STU predstavil dekan fakulty prof. Šajbidor. 
 
Uznesenie  VR STU č. 2.1/2019 
VR STU tajným hlasovaním schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“  
prof. Ing. Ľuborovi Fišerovi, DrSc. všetkými hlasmi. 
 
6. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
 za akademický rok 2017/2018 
 
Správu predniesol prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
V diskusii k predloženému materiálu vystúpili: prof. Šajgalík, doc. Rajniak, prof. Híveš, Ing. Scheber,  
doc. Zajko, prof. Dado a prof. Redhammer. Odzneli v nej konštatovania, že hoci sa zvýšil počet študentov 
v porovnaní s minulým rokom stále pretrváva nedostatočná úroveň vzdelania maturantov, čo musia 
fakulty suplovať zavedením nultých ročníkov, ďalej nemožno opomenúť demografický aspekt. Ďalším 
dôvodom je, že erudovaní maturanti uprednostňujú štúdium v cudzine najmä v Českej republike. Rektor 
STU prof. Redhammer  oslovil prítomných členov, aby hlasovali o návrhu uznesenia.  
 
Uznesenie  VR STU č. 3.1/2019 
Vedecká rada STU hodnotí úroveň vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite  
za akademický rok 2017/2018 nasledovne: 
. 

 Všetky študijné programy na STU sú ponúkané a uskutočňované v súlade so zákonom č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“). 

 Akreditácia študijných programov je priebežne sledovaná, vyhodnocovaná a podľa potreby 
aj aktualizovaná. 

 STU pravidelne inovuje existujúce študijné programy, pripravuje nové študijné programy v súlade 
s požiadavkami spoločenskej praxe a zároveň má širokú ponuku študijných programov 
uskutočňovaných v anglickom jazyku. 

 Celkové počty študentov na STU klesajú; pokles je zrejmý v obidvoch formách štúdia.  

 Záujem o štúdium na STU na prvom stupni dlhodobo klesá zároveň s klesajúcim počtom 
maturantov na Slovensku vplyvom demografického vývoja obyvateľstva. 

 V priemere 4/5 študentov STU sú z mimo Bratislavského kraja, z čoho je zrejmý výrazne 
celoslovenský záber STU. 

 Je badateľný mierny nárast vyslaných študentov STU a zároveň nárast prijatých študentov na STU 
v oblasti medzinárodných akademických mobilít.  

 Počet zahraničných študentov s riadnym štúdiom na STU vykazuje mierny nárast, avšak 
z dlhodobého hľadiska je tento počet nízky. 

 STU si štandardne udržiava poprednú pozíciu medzi vysokými školami na Slovensku z hľadiska 
uplatniteľnosti absolventov. 

 Roky pretrvávajúcim pozitívnym trendom vo vzdelávaní študentov na STU je spolupráca s praxou, 
o čom svedčia mnohé ocenenia študentov STU.  

 STU poskytuje kvalitnú sociálnu podporu svojim študentom najmä v rámci poskytovania štipendií, 
ubytovania, stravovania, podporu športových, kultúrnych a iných záujmových činností študentov, 
študentských organizácií pôsobiacich na STU a študentov so špecifickými potrebami. 
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 Oblasť celoživotného vzdelávania na STU má dlhodobo veľmi dobrú úroveň.  

 Kontrola kvality vzdelávacieho procesu na STU sa uskutočňuje s súlade s Vnútorným systémom 
kvality. Slabé miesta sú priebežne analyzované a prijímajú sa opatrenia na ich odstránenie. 

 
Záverom je možné konštatovať, že vzdelávanie na STU je obsahovo inovované výsledkami tvorivej 
vedeckej a umeleckej činnosti a aktuálnymi požiadavkami spoločenskej praxe. V akademickom roku 
2017/2018 sa uskutočňovalo na veľmi dobrej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, ktorá bola pozitívne 
hodnotená aj vonkajším prostredím. STU v oblasti vzdelávania plní svoje poslanie dané jej zákonom a 
formulované Dlhodobým zámerom vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej 
činnosti STU. 
 
 
7. Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2018 
 
Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. poverený prorektor pre vedu a výskum informoval o skutočnostiach 
uvedených v správe. Úvodom upozornil  na fakt, že podklady k niektorým údajom v správe nie sú 
k termínu spracovania podkladov celkom kompletné a budú doplnené v najbližšom čase. V diskusii 
k predloženému materiálu vystúpili prof. Špaček, prof. Gatial, doc. Zajko a prof. Smieško. Prof. Špaček 
navrhol  zmeniť agregovaný prístup. Poukázal na fakt, že na výskume na STU sa podieľajú aj študenti 
v mnohých oboroch. Bolo by vhodné spracovať prepočet podielu študentov vysokých škôl v SR vzhľadom 
k podielom úspešnosti univerzít na grantoch alebo na podieloch ich výskumnej kapacity. Bolo by vhodné 
vybrať parametre aj po jednotlivých odboroch.  
Rektor STU prof. Redhammer oslovil prítomných členov aby sa vyjadrili k návrhu uznesenia a vyzval členov 
na hlasovanie. 
 
Uznesenie  VR STU č. 4.1/2019 
Dňa 23. 1. 2019 Vedecká rada sa na svojom zasadaní oboznámila so správou o vedeckovýskumnej a 
umeleckej činnosti STU za rok 2018, prerokovala ju a hodnotí úroveň Slovenskej technickej univerzity  
v oblasti vedy, techniky a umenia nasledovne: 
 

• Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hodnotí pozitívne úroveň činnosti STU 
v oblasti vedy, techniky a umenia v roku 2018.  

• STU patrí medzi najlepšie výskumné univerzity na Slovensku, čo dokumentujú aj výsledky STU vo 
svetových rebríčkoch vysokých škôl. Univerzita nechýba ani v jednom z najlepších troch 
rebríčkoch na svete v QS, THE a Šanghajskom rebríčku. Najlepšie sa STU umiestnila v rebríčku QS 
World University Rankings® 2019 na 751-800 a Slovensko má v rebríčku okrem STU iba dve 
univerzity. 
V Academic Ranking of World Universities STU je na 801-900 mieste a medzi najlepšími 
univerzitami figurujú okrem STU ešte dve univerzity zo Slovenska. Podobne je to aj v rebríčku  
Times Higher Education World University Rankings, kde sú uvedené tri slovenské univerzity a STU 
je jedna z nich. 
V piatom ročníku The Best Global Universities rankingu sa medzi 1250 univerzitami umiestnili aj 3 
univerzity zo Slovenska a jednou z nich je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. U.S. 
News Best Global Universities už 30 rokov porovnáva americké univerzity so svetom.  

• Odborná verejnosť vysoko pozitívne hodnotí STU v oblasti výskumu, čo deklarujú ocenenia, ktoré 
získali pracovníci STU za výsledky v oblasti vedy, ako napríklad Vyznamenanie sv. Gorazda, Ceny 
Literárneho fondu SR, Cena NATO vedeckého programu Science for Peace and Security – SPS, 
Cena Aurela Stodolu atď.  

• STU potvrdila výnimočné postavenie (prvé, druhé alebo tretie miesto) medzi slovenskými 
verejnými vysokými školami napríklad v domácich grantoch STU má 19 % podiel zo všetkých 
vysokých škôl, vo výskumných grantoch STU má 16 % podiel, na výskumných grantoch od iných 
subjektov 25 % podiel, v ostatných zahraničných grantoch 11 %, a v celkovej publikačnej činnosti 
12 %. 

https://www.usnews.com/education/best-global-universities
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
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• Vedecká rada vysoko hodnotí zapojenie sa pracovníkov STU do riešenia výskumných projektov 
v rámci výziev HORIZONT 2020, kde medzi všetkými subjektmi na Slovensku STU zaujíma 
popredné priečky v počte financovaných projektov ako aj v objeme získaného príspevku z EK (215 
podaných žiadostí, 24 úspešných a 67 nad prahom bodového hodnotenia, ale nefinancované, za 
roky 2014-2018). 

• Vedecká rada oceňuje cieľavedomý prístup univerzity v motivovaní pracovníkov s cieľom zvýšiť 
kvantitu, ale aj kvalitu vedecko-výskumných a umeleckých výstupov. Zvlášť dôležitá je podpora 
mladých výskumníkov, kde STU v dvoch grantových schémach pridelila 113 grantov mladým 
výskumníkom a 7 grantov excelentným tímom mladých výskumníkov. V roku 2018 bolo na STU 
zamestnaných 14 mladých výskumníkov v rámci schémy postdoktorandských pracovných 
pobytov. 

• Vedecká rada oceňuje aktivity STU v smere ochrany duševného vlastníctva v oblasti patentovej 
politiky (8 udelených patentov, na Úrad priemyselného vlastníctva SR bolo podaných 29 
patentových prihlášok, 41 prihlášok úžitkových vzorov, 14 zapísaných úžitkových vzorov, 1 PCT 
prihláška a 2 prihlášky ochranných známok). 

 
Možno konštatovať, že úroveň vedy, techniky a umenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je 
na veľmi dobrej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni, ktorá bola pozitívne hodnotená aj vonkajším 
prostredím. Takto si Slovenská technická univerzita v Bratislave v oblasti vedy, techniky a umenia plní 
poslanie dané jej Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a formulované Dlhodobým zámerom rozvoja STU. 
 
 
8. Návrh na zriadenie odborovej komisie  ŠO 4.1.22 biochémia a menovanie jej členov – FCHPT STU 
Návrh na zriadenie odborovej komisie PhD. štúdia a menovanie ich členov predstavil dekan FCHPT STU 
prof. Šajbidor. 
 
Odborová komisia PhD. štúdia v študijnom odbore  
4.1.22. biochémia 

členovia:  
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. – garant študijného odboru  
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.      
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.     
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.      
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.      
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.      
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.      
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.     
Ing. Július Brtko, DrSc.       
Ing. Zdena Sulová, DrSc.      
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.      
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.     
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.     
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.     
prof. RNDr. Peter Račay, PhD.      
RNDr. Imrich Barák, DrSc.      
RNDr. Peter Griač, CSc.       
RNDr. Ján Kormanec, DrSc..      
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.       
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.      
RNDr. Peter Biely, DrSc.       
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.       
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. 
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Uznesenie  VR STU č. 5.1/2019 
VR STU verejným hlasovaním schválila návrh na zriadenie odborovej komisie PhD. štúdia  
a menovanie ich členov na FCHPT STU všetkými hlasmi. 
 
 
9. Rôzne 
Predseda Vedeckej rady STU prof. Redhammer informoval prítomných členov VR STU o podaní ACN 
(Action Completion Note) agentúrou Jaspers do Bruselu. V krátkosti tiež informoval o pripravovaných 
projektoch STU vo výzve pre projekty Dlhodobého strategického výskumu a problémoch s hodnotením 
projektov v ďalších výzvach. Predseda VR STU informoval, že dotačná zmluva zatiaľ nebola na MŠVVaŠ SR 
podpísaná, čo znamená, že nebol teda schválený rozpis dotácií pre vysoké školy na rok 2019 a preto sa 
školy ocitli v provizóriu.  
 
 
10. Záver  
Rektor STU prof. Redhammer sa poďakoval členom VR STU za ich aktívnu spoluprácu počas štvorročného 
funkčného obdobia a zaželal veľa úspechov v pracovnom aj v osobnom živote. Po skončení pracovného 
zasadnutia pozval všetkých prítomných na slávnostný obed. 
 
 
Overili:    
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.  
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.   
Zapísala: 
Ing. Dagmar Petríková 
V Bratislave 23.1. 2019 
 
 


