
 

 

Akademický senát 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
27 .06. 2022 
 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 
(European Association of Research Managers and 
Administrators) 
 
 
Predkladá: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 rektor 
 
Vypracovali:  Ing. Peter Cuninka, PhD. 
 Projektové stredisko STU 
 
 JUDr. Marcel Michalička 
 právny a organizačný útvar 
 
 
Zdôvodnenie: Postup podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov – peňažný vklad do inej právnickej 
osoby „European Association of Research Managers and 
Administrators“. 

 
 
Návrh uznesenia: Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

schvaľuje návrh rektora na peňažný vklad do inej právnickej 
osoby „European Association of Research Managers and 
Administrators“ a odporúča materiál predložiť na vyjadrenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU. 
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4. zasadnutie AS STU, 27.06.2022 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(European Association of Research Managers and Administrators) 
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

V zmysle Vnútorného predpisu č. 6/2007 – N „Pravidlá vkladania peňažných vkladov 

alebo nepeňažných vkladov STU do iných právnických osôb“ zo dňa 19.11.2007 sa 

predkladá návrh na peňažný vklad Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 

len „STU“) do inej právnickej osoby. 

 

a) označenie – špecifikácia právnickej osoby, do ktorej sa vklad má uskutočniť 

 

Názov: European Association of Research Managers and Administrators – EARMA 

(ďalej len „asociácia“) 

Sídlo: Rue Joseph II, 36-38 B-1000, Brussels 

Právna forma: právnická osoba podľa iného ako slovenského práva 

Predmet činnosti asociácie: 

EARMA zastupuje komunitu výskumných manažérov a administrátorov (RMA) 

v Európe. Členovia pracujú v priemysle, akademickej obci, vo verejnom a súkromnom 

sektore. Spolupracuje s Európskou komisiou, národnými a medzinárodnými 

finančnými agentúrami. EARMA poskytuje sieťové fórum, vzdelávaciu platformu 

a miesto na zdieľanie skúseností a osvedčených postupov medzi RMA v rámci EARMA 

a v širšej RMA komunite. 

 

EARMA je aktívnym členom širšej medzinárodnej komunity RMA a je zakladajúcim 

členom International Network of Research Management Societies (INORMS). 

 

Členovia EARMA pracujú na čele budovania Európskeho výskumného priestoru. 

Vytvárajú rozhranie medzi organizáciami financujúcimi výskum a vedeckou 

komunitou, premosťujú kultúrne a právne rozdiely medzi krajinami a medzi 

akademickou obcou a priemyslom, prispievajú k politickým konzultáciám a riadia 

hladký priebeh výskumných projektov. 

 

Členstvom v asociácii sa STU dostáva do spoločných aktivít napríklad s: 

Aalto University – Fínsko 

Austrian Academy of Sciences – Rakúsko 

Chalmers University of Technology – Švédsko 

Charles University – Česko 

Dresden University of Technology – Nemecko 

ETH Zurich&University of Zurich – Švajčiarsko 

Hungarian Academy of Sciences – Maďarsko 

KU Leuven – Belgicko 

Max Planck Gesellschaft – Nemecko 

Norwegian University of Science & Technology (NTNU) – Nórsko 

Stockholm University – Švédsko 
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4. zasadnutie AS STU, 27.06.2022 
Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby 

(European Association of Research Managers and Administrators) 
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

STU bude v asociácii zastupovať:  

Ing. Peter Cuninka, PhD. – riaditeľ Projektového strediska STU 

 

 

b) peňažný vklad STU a zdroj krytia vkladu 

 

Členský príspevok vo výške 910 € na rok. 

Zdrojom krytia na roky 2022 a 2023 sú nepriame náklady projektu EIT Manufacturing 

EIS HUB. 

 

 

c) zdôvodnenie členstva STU vrátane označenia významu a výhod pre STU 

 Sieť s výskumnými manažérmi a administrátormi z približne 350 inštitúcií v 40 

krajinách. 

 Zdieľanie a učenie sa osvedčených postupov od kolegov, ktoré vám uľahčia 

každodennú prácu. 

 Prístup k 8 digitálnym prezentáciám, 10 stretnutiam „Káva s EARMA“ a sieťovej 

platforme členov EARMA počas roku ako súčasť nových dodatočných 

digitálnych výhod. 

 Členovia EARMA majú veľké zľavy na podujatia a aktivity EARMA Digital. 

 Možnosť získať grant na virtuálne podujatia alebo o cestovné granty 

o Školenie výskumných administrátorov  

o Výmena osvedčených postupov (best practice) medzi RMA 

o Posilnenie medzinárodnej výskumnej spolupráce prostredníctvom 

budovania pevných prepojení medzi RMA 

 Príležitosti na ďalší osobný rozvoj a budovanie na svojho CV pôsobením 

v predstavenstve, stálych výboroch alebo tematických skupinách. 

 Informovanosť o aktuálnom vývoji v profesii RMA prostredníctvom bulletinu. 

 

 

d) spôsob zabezpečenia napĺňania cieľov a záujmov STU v právnickej osobe 

Ako zaregistrovaná inštitúcia budeme mať 3 hlasy v General Assemblies. 

 

 

e) iné rozhodujúce okolnosti 

- 


