
PRÍLOHY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA O VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH

v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.

písm. b) výsledky hodnotení úrovne STU vo vzdelávacej čin-
nosti a v oblasti vedy, techniky vykonaných VR STU 

Vedecká rada STU hodnotila úroveň činností v oblasti vzdelá-
vania, vedy, techniky a umenia Slovenskej technickej univer-
zity. VR STU na svojom zasadaní dňa 14. 2. 2005 prerokovala
príslušné časti správy o činnosti s pripomienkami a konštato-
vala, že hlavné činnosti univerzity boli vykonávané v súlade
s dlhodobým zámerom rozvoja STU.

K oblasti vzdelávania:
Fakulty STU ponúkajú a uskutočňujú vysokoškolské vzdelá-
vanie po obsahovej aj štrukturálnej prestavbe v duchu
Bolonského procesu, pričom si zachovávajú identitu danú
vlastnou históriou a tradíciou. S uspokojením možno konšta-
tovať neustávajúci záujem o štúdium v druhom a treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania a výrazne zvýšený záujem o ba-
kalárske štúdium. Treba konštatovať, že dlhodobá finančná
poddimenzovanosť dotačných prostriedkov sa nepriaznivo od-
ráža najmä na možnosti inovácie výučbových laboratórií, ako
aj vytvorení atraktívneho mzdového prostredia pre mladších
pracovníkov univerzity. Nedostatočná je aj softvérová podpora
administrácie vzdelávania a štúdia, a preto je potrebné dodržať
harmonogram implementácie nového softvéru. Súčasnú kvali-
tu prípravy na budúce povolanie štúdiom na fakultách STU
potvrdzuje aj štatistika nezamestnanosti absolventov sloven-
ských vysokých škôl Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR, v ktorej STU patrí medzi vysoké školy s najmenším
počtom nezamestnaných absolventov. Aj to oprávňuje konšta-
tovať, že vzdelávanie na STU obsahovo inovované aktuálnymi
výsledkami výskumnej a tvorivej činnosti vytvára kvalitnú
prípravu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov pre potreby
spoločenskej praxe.

K oblasti vedy a výskumu:
Vedecká rada STU konštatuje, že v roku 2004 došlo k výraz-
nému poklesu celkovej dotácie univerzity, čo malo za násle-
dok reštrikčné opatrenia na viacerých fakultách. Zároveň kon-
štatuje, že financovanie výskumných i ďalších akademických
činností prostredníctvom získavania účelových financií na
projekty sa zvýšilo a čiastočne tak kompenzovala znížené fi-
nančné krytie základných potrieb školy štátnou dotáciou. 
Vedecká rada konštatuje, že úspešnosť v získavaní financií na
medzinárodné projekty je čo do počtu uspokojivá, avšak výš-
ka finančného objemu je relatívne nízka. Predpokladá sa, že
je to spôsobené nedostatočným technickým, najmä prístrojo-
vým vybavením pracovísk univerzity, ktoré bráni získavaniu
väčších a rozsiahlejších úloh v rámci projektov medzinárodnej
spolupráce.  

písm. c) zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch

Vnútorné predpisy a interné usmernenia schválené v priebe-
hu roka 2004:

Usmernenie rektora o spracovávaní a uchovávaní informá-
cií o domácich a medzinárodných projektoch.

Usmernenie rektora o spracovávaní a uchovávaní informá-
cií o domácich a medzinárodných podujatiach.

Metodický pokyn na stanovovanie nákladov na dopravu na
STU.

Smernica určujúca činnosť odborovej komisie študijného
odboru doktorandského štúdia.

Registratúrny poriadok STU.
Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov.
Usmernenie rektora k realizácii programu

Socrates/Erasmus na STU.
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