
 

 

Akademický senát 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave   
30.05.2022 
 
 
Správa o činnosti Správnej rady STU v Bratislave za rok 
2021 
 
Predkladá: Ing. Vladimír Slezák 

 predseda Správnej rady STU 
 
Vypracoval: Erika Jevčáková, BSBA 

 tajomníčka správnej rady 
 
Zdôvodnenie: Postup podľa § 9 ods. 1 písm. m) v spojení s § 41 ods. 13 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – oprávnenie 
Akademického senátu STU prerokovať Správu o činnosti 
Správnej rady STU pred jej zverejnením na webovom sídle STU, 
akademický senát verejnej vysokej školy berie na vedomie 
správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy. 

 
Návrh uznesenia: Akademický senát STU prerokoval Správu o činnosti Správnej 

rady STU za rok 2021 a berie ju na vedomie. 
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

SPRÁVA 
o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2021 

 
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 41, ods. (13) – Správna rada verejnej 
vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej 
školy správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva 
pred jej zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. 
 
Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2021 
obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, 
odporúčaniach správnej rady k činnosti univerzity a zoznam prijatých uznesení.  
 
V roku 2021 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „SR STU“). Zasadnutia sa uskutočnili v súlade s časovou verziou predpisu 
účinnou od 01.01.2016, tzn. v súlade § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zasadnutia boli 
uznášaniaschopné, viedol ich predseda správnej rady, Ing. Vladimír Slezák, za prítomnosti 
rektora univerzity, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Podľa programu zasadnutí sa 
ich zúčastňovali aj prizvaní hostia. Zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné na Správna rada 
STU - zasadnutia - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) (stuba.sk). 
 
1. riadne zasadnutie Správnej rady STU_19.05.2021  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov správnej rady. Správna rada STU bola 
uznášaniaschopná.    
 

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

1.  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 

 x 

2.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

3.  Ing. Alexej Beljajev  
 

x  

4.  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
 

x  

5.  Ing. Miroslav Havlík 
 

x  

6.  Ing. Ján Király 
 

x  

7.  Ing. Peter Kostík 
 

x  

8.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

9.  Ing. Richard Marko  x  

10.  Ing. Karol Pavlů  
 

x  

11.  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, FESC 
 

x  

12.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

 x 

13.  Bc. Milan Švolík  x 

https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/spravna-rada-stu/spravna-rada-zapisnice.html?archiv=1&page_id=6044&year=2021
https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/spravna-rada-stu/spravna-rada-zapisnice.html?archiv=1&page_id=6044&year=2021
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

1/   Správna rada STU zvolila predsedu a podpredsedu na nové funkčné obdobie.  

 Do funkcie predsedu Správnej rady STU bol navrhnutý a schválený Ing. Vladimír Slezák a 
do funkcie podpredsedu Správnej rady STU Ing. Miroslav Havlík.  

 
2/   Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia.  

 Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2020. 

 návrh na členstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v záujmovom združení 
právnických osôb „Slovenské centrum digitálnych inovácií. 

 
3/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie  

 Výročnú správu o činnosti STU za rok 2020. 

 podnety predložené predsedom AS STU, prof. Peciarom, voči rokovaniu Správnej rady 
STU dňa 10.12.2020 a voči hlasovaniu Správnej rady STU per rollam. 

 informáciu o stave volieb kandidáta na rektora STU. 

 informáciu o stave plnenia uznesení. 
 
4/  Správna rada STU dala predchádzajúci písomný súhlas 

 s návrhom rektora na založenie inej právnickej osoby Inteligentná mobilita Slovenska a s 
peňažným vkladom do tejto právnickej osoby. 

 s návrhom rektora na peňažný vklad do inej právnickej osoby (Poradenské služby a 
konzultácie v doprave, o. z.). 

 
5/  Správna rada STU  

 uložila rektorovi STU vypracovať nový Štatút SR STU a predložiť ho na schválenie 
príslušným grémiám STU, tzn. SR STU, AS STU a MŠVVaŠ SR. 

 uložila Vedeniu STU vyhodnotiť materiál „Výsledky prieskumu príčin poklesu 
študentov a návrh opatrení na zatraktívnenie štúdia na STU“ z roku 2017.  

 uložila Vedeniu STU vyhodnotiť materiál „Analýzu podpory najlepších študentov a 
návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU 
v Bratislave“ z roku 2019. 

 požiadala rektora, aby pri vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného 
miesta „kvestor“ bol členom výberovej komisie minimálne jeden člen SR STU, ktorý 
nie je zamestnancom STU.  

 odporučila uskutočniť neformálne stretnutie členov SR STU, aj za účasti zástupcu 
MŠVVaŠ SR, s cieľom nájsť optimálne riešenie pre zastavenie, resp. zmiernenie 
poklesu počtu uchádzačov o štúdium na STU. 

 
6/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 
  
V rámci bodu Rôzne sa členovia správnej rady a prizvaní hostia zaoberali podnetmi voči rokovaniu 
Správnej rady STU dňa 10.12.2020 a voči hlasovaniu Správnej rady STU per rollam, ako aj stavom 
volieb kandidáta na rektora STU.  
 
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_19.05.2021 

 
UZNESENIE: 1.1/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje program s pripomienkami. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

UZNESENIE: 1.2/2021-SR 
Správna rada STU pre voľbu predsedu SR STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení doc. Ing. Mikuláš  
Bittera, PhD., Ing. Vladimír Slezák a Ing. Karol Pavlů. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.2.1/2021-SR 
Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie predsedu Správnej rady STU Ing. Vladimír 
Slezáka s účinnosťou od 28.11.2021.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.3/2021-SR 
Správna rada STU pre voľbu podpredsedu SR STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení doc. Ing. 
Mikuláš Bittera, PhD., Ing. Vladimír Slezák a Ing. Alexej Beljajev. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.3.1/2021-SR 
Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie podpredsedu Správnej rady STU  
Ing. Miroslava Havlíka s účinnosťou od 28.11.2021. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.4/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.5/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2020 s pripomienkou. Po 
zapracovaní pripomienky ukladá tajomníčke zverejniť predmetnú správu na internetovej stránke STU.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.6/2021-SR 
Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2020 s pripomienkami. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.6.1/2021-SR 
Správna rada STU odporúča uskutočniť neformálne stretnutie členov SR STU, aj za účasti zástupcu 
MŠVVaŠ SR, s cieľom nájsť optimálne riešenie pre zastavenie, resp. zmiernenie poklesu počtu 
uchádzačov o štúdium na STU. 
         

Z: predseda SR STU 
        T: čo najskôr 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.6.2/2021-SR 
Správna rada STU ukladá Vedeniu STU vyhodnotiť materiál „Výsledky prieskumu príčin poklesu 
študentov a návrh opatrení na zatraktívnenie štúdia na STU“ z roku 2017. 
         

Z: Vedenie STU 
        T: jeseň 2021 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

UZNESENIE: 1.6.3/2021-SR 
Správna rada STU ukladá Vedeniu STU vyhodnotiť materiál „Analýzu podpory najlepších študentov a 
návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave“ z roku 
2019. 
          

Z: Vedenie STU 
T: jeseň 2021 

(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.7/2021-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na založenie inej právnickej 
osoby Inteligentná mobilita Slovenska a s peňažným vkladom do tejto právnickej osoby. 
(Hlasovanie: za – 9, proti – 1, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.8/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje návrh na členstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské centrum digitálnych inovácií. 
(Hlasovanie: za – 8, proti – 1, zdržal sa – 1) 
 
UZNESENIE: 1.9/2021-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na peňažný vklad do inej 
právnickej osoby (Poradenské služby a konzultácie v doprave, o. z.).  
(Hlasovanie: za – 9, proti – 1, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.10/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnych témach na STU.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 

 
UZNESENIE: 1.10.1/2021-SR 
Správna rada STU žiada, aby pri vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta 
„kvestor“ bol členom výberovej komisie minimálne jeden člen SR STU, ktorý nie je zamestnancom 
STU.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.11/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie podnety predložené predsedom AS STU, prof. Peciarom, voči 
rokovaniu Správnej rady STU dňa 10.12.2020 a voči hlasovaniu Správnej rady STU per rollam.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 

 
UZNESENIE: 1.11.1/2021-SR 
Správna rada STU ukladá rektorovi STU vypracovať nový Štatút SR STU a predložiť ho na schválenie 
príslušným grémiám STU, tzn. SR STU, AS STU a MŠVVaŠ SR.  
         

Z: rektor STU 
        T: jeseň 2021 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.12/2021-SR 
Správna rada STU v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení určuje doplatok k 
platu Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, prorektora STU, povereného výkonom funkcie 
rektora STU v zmysle predloženého návrhu a súhlasí s postupom pri jeho vyplácaní. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Pracovné stretnutie zástupcov Správnej rady STU, Vedenia STU a Akademického senátu 
STU_06.07.2021  

 
Na stretnutí bol prezentovaný volebný program Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, 
kandidáta na funkciu rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na obdobie 2021 – 2025. 
Súčasne sa diskutovalo o aktuálnych témach na STU. 
 
Na stretnutí boli o.i. prijaté nižšie uvedené závery a úlohy: 

 vypracovať novú Organizačnú štruktúru STU a zloženie Vedenia STU  
 vyhlásiť a uskutočniť doplňujúce voľby do ŠČ AS STU a v prípade potreby aj ZČ AS STU  
 predložiť na schválenie AS STU jedného člena SR STU z kvóty rektora  
 vypracovať nový Štatút SR STU, ktorý by mal okrem dištančnej formy rokovania zahŕňať aj 

hybridnú formu 
 hľadať riešenie pre transformáciu Ústavu manažmentu STU a nové začlenenie Centra pre 

nanodiagnostiku STU  
 
Záverom stretnutia Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, kandidát na rektora a poverený 
výkonom funkcie rektora, poďakoval prítomným za účasť a ocenil diskusiu a formát stretnutia.  
 
2. riadne zasadnutie Správnej rady STU_24.11.2021  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 10 členov správnej rady. Správna rada STU bola uznášaniaschopná.   
Po skončení funkčného obdobia boli za členov správnej rady vymenovaní: 

 Katarína Surmíková Tatranská, MBA 

 Dr. Ing. Robert Mistrík 

 Ing. Ján Király 

 Ing. Richard Marko 
  

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

1.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

2.  Ing. Miroslav Havlík 
 

x  

3.  Ing. Alexej Beljajev  
 

 x 

4.  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
 

x  

5.  Ing. Ján Király  x 

6.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

7.  Ing. Richard Marko   x 

8.  Dr Ing. Robert Mistrík 
 

x  

9.  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH, FESC 
 

x  

10.  Ing. Karol Pavlů  
 

x  

11.  Tatranská Surmíková Katarína, MBA 
 

x  

12.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

x  

13.  Bc. Milan Švolík x  
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

1/   Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia.  

 návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021. 
 
2/  Správna rada STU určila v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení 

plat rektorovi STU. 
 
3/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie  

 návrh Štatútu Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 informáciu o aktuálnom stave Vnútorného systému zabezpečovania kvality na STU. 

 informáciu o odpísaní pohľadávky STU. 

 informáciu o aktuálne prebiehajúcich súdnych sporoch na STU. 

 informácie o aktuálnych témach na STU.  

 informáciu o stave plnenia uznesení. 
 
4/  Správna rada STU 

 uložila Vedeniu STU vypracovať pravidlá pre hodnotenie a odmeňovanie rektora STU. 

 poverila predsedu Správnej rady STU osloviť zástupcov MŠVVaŠ SR a MF SR s cieľom 
navrhnúť zmenu finančného plánovania školstva a v nadväznosti na uvedené uložila 
Vedeniu STU vypracovať analytický dokument, ktorý bude zahŕňať predrokované 
možnosti a analýzu dopadov navrhovaných riešení.  

 
5/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 
 
V rámci bodu Rôzne členovia správnej rady a prizvaní hostia o.i. otvorili diskusiu k odlivu študentov a 
možnostiam pre zatraktívnenie štúdia na STU.  
 
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_24.11.2021 

 
UZNESENIE: 2.1/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje program bez pripomienok. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.2/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení.  
 
UZNESENIE: 2.3/2021-SR 
Správna rada STU v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení určuje plat 
rektora STU v zmysle prezentovaného návrhu.  
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.3.1/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje ukončenie vyplácania doplatku do celkovej výšky osobného platu 
rektorovi STU, ktorý bol počas trvania poverenia výkonom funkcie rektora STU do 07.09.2021 (t.j. do 
menovania do funkcie rektora STU). 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.3.2/2021-SR 
Správna rada STU ukladá vypracovať pravidlá pre hodnotenie a odmeňovanie rektora STU. 

Z: kvestor STU 
        T: jar 2022 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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3. zasadnutie Akademického senátu STU, 30.05.2022 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

UZNESENIE: 2.4/2021-SR 
Správna rada STU schvaľuje Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2021 s pripomienkami. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
UZNESENIE: 2.4.1 /2021-SR 
Správna rada STU poveruje predsedu Správnej rady STU osloviť zástupcov MŠVVaŠ SR a MF SR 
s cieľom navrhnúť zmenu finančného plánovania školstva. 
        Z: predseda SR STU 
        T: jar 2022 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.4.2/2021-SR 
Správna rada STU ukladá Vedeniu STU vypracovať analytický dokument, ktorý bude zahŕňať 
predrokované možnosti a analýzu dopadov navrhovaných riešení. 
        Z: Vedenie STU 
        T: jar 2022 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.5/2021-SR 
Správna rada STU prerokovala návrh Štatútu Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave bez pripomienok. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.6/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave Vnútorného systému 
zabezpečovania kvality na STU s pripomienkou. 
 
UZNESENIE: 2.7/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o odpísaní pohľadávky STU. 
 
UZNESENIE: 2.8/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o aktuálne prebiehajúcich súdnych sporoch na STU. 
 
UZNESENIE: 2.9/2021-SR 
Správna rada STU berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnych témach na STU.  
 
UZNESENIE: 2.10/2021-SR 
Správna rada STU v Bratislave v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi 
STU, Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing.  Oliverovi Moravčíkovi, odmenu vo výške polovice mesačného 
osobného platu (zahŕňajúceho aj doplatok počas poverenia funkciou rektora STU) za každý 1 mesiac 
a ukladá vyplatiť ju za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov roka 2021. 
(Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2021 informuje o prehľade najdôležitejších udalostí, 
prerokovávaných a schválených materiáloch, uzneseniach a záveroch. Správna rada na svojich 
zasadnutiach dala podnety a stanoviská k činnosti univerzity, ako aj odporúčania pre Vedenie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Správna rada bola na zasadnutiach uznášania schopná, 
podporila aktivity na plynulé a efektívne zabezpečenie chodu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. 

 
Bratislava, 17. 05. 2022 
 

                  Ing. Vladimír Slezák 
                    predseda Správnej rady STU 


