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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

SPRÁVA 
o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2019 

 
 
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 41, ods. (7) – Správna rada verejnej vysokej školy 
najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej 
činnosti. Podporuje posilňovanie väzby verejných vysokých škôl a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje 
verejný záujem v činnosti verejných vysokých škôl, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 
a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. 
 
Správa o činnosti Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2019 obsahuje najmä 
informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k 
činnosti univerzity a súpis jej rozhodnutí. V roku 2019 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Správnej rady 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a dve schvaľovania procedúrou „per rollam“. 
 
Zasadnutia Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) sa v roku 2019 
uskutočnili v súlade s § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadne zasadnutia boli uznášaniaschopné, viedol ich 
predseda SR STU, Ing. Vladimír Slezák, za prítomnosti rektora univerzity, prof. Ing. Miroslava Fikara, 
DrSc. Podľa programu zasadnutí sa ich zúčastňovali aj prorektori a kvestor STU. 
 
 

1. riadne zasadnutie Správnej rady STU_20. 06. 2019  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 12 členov správnej rady, ospravedlnili sa 2 členovia.    
 
Po skončení funkčného obdobia boli za členov správnej rady vymenovaní: 

 Ing. Mario Schrenkel 

 Ing. Alexej Beljajev  

 Ing. Karol Pavlů 

 Ing. arch. Juraj Šujan 

 Ing. Elena Štefancová 
Ing. Ľubomír Harach sa vzdal svojho členstva, na návrh rektora bol za nového člena správnej rady 
vymenovaný Ing. Mário Lelovský. 
 

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

1.  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 

x  

2.  Ing. Juraj Hirner 
 

x  

3.  Ing. Peter Kostík 
 

x  

4.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

5.  Ing. Ján Király 
 

x  

6.  Ing. Richard Marko x  

7.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

8.  Ing. Mário Lelovský  x - ospravedlnený 
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9.  prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
 

x  

10.  Ing. Elena Štefancová 
 

x  

11.  Ing. Alexej Beljajev 
 

x  

12.  Ing. Mario Schrenkel 
 

x  

13.  Ing. Karol Pavlů  x  

14.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

 x - ospravedlnený 

 
1/  Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia bez zmeny.  

 Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2018, ktorá sumarizovala informácie 
o zasadnutiach, odporúčaniach k činnosti a súpis rozhodnutí Správnej rady STU za rok 2018.  
 

2/  Správna rada STU určila v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení plat 
rektorovi STU. 

 
3/  Správna rada STU dala predchádzajúci písomný súhlas 

 s návrhom rektora na prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave zapísanej na LV č. 10131 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny 
odbor, pre okres Pezinok, obec a k. ú. Modra - stavba so súpisným číslom 4018. 

 s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. Trnávka: parc. č. 16952/15, 
parc. č. 16952/103, parc. č. 16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č. 16952/124) v prospech 
spoločnosti P1, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 36748145, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44914/B. 

 
4/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie 

 Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 a Účtovnú závierku STU za rok 2018, ktorá je jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Súčasne prerokovala rozdelenie výsledku hospodárenia v súlade 
s návrhom vo výročnej správe o hospodárení za rok 2018. Prezentované výsledky zahŕňali 
hospodárenie celej STU vrátane všetkých súčastí univerzity – jednotlivých fakúlt 
a ostatných univerzitných pracovísk a účelových zariadení. Dokumenty „Výročná správa 
o hospodárení za rok 2018 a Účtovná závierka STU za rok 2018“ boli členmi Správnej rady 
STU odporučené schváliť procedúrou per rollam. 

 návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019. Rozpočet bol členmi Správnej rady 
STU odporučený schváliť procedúrou per rollam. 

 Výročnú správu o činnosti STU za rok 2018, ktorá sumarizuje najdôležitejšie udalosti univerzity 
v roku 2018, výsledky jej vzdelávacej činnosti, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, 
výsledky v oblasti rozvoja vysokej školy, medzinárodnej spolupráce a pod. 

 informáciu o stave plnenia uznesenia. 

 informácie o obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave. 

 informáciu o aktuálnom stave predaja areálu ÚZ STU Gabčíkovo. 
 
5/  Správna rada STU uložila Vedeniu STU 

 vypracovať analýzu podpory najlepších študentov a predložiť návrh na možnosti, resp. 
spôsob zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU. 
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6/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 
 

Rektor oboznámil prítomných o udalostiach, ktoré sa udiali v období od ostatného zasadnutia 
správnej rady. K tým najvýznamnejším patrili: 

 28.2.2019 sa prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. vzdal funkcie rektora z dôvodu prevzatia 
funkcie predsedu Výkonnej Rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo SR 

 1.3.2019 bol poverený výkonom funkcie rektora prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. až do jeho 
vymenovania prezidentom SR dňa 23.3.2019 

 s účinnosťou od 8.4.2019 boli v Akademickom senáte STU schválení noví členovia vedenia 
o doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov 
o prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 

prorektor pre vedu ,výskum a doktorandské štúdium 
o prof. Ing. František Uherek, PhD. 

prorektor pre inovácie a prax 
o doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

prorektorka pre propagáciu a zahraničie 
o Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  

prorektor pre strategické projekty a rozvoj 
o na pozícii kvestora zostal Ing. Dušan Faktor, PhD. 

 do pozície predsedu Akademického senátu STU bol zvolený prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

 v máji sa uskutočnilo stretnutie s predsedom vlády, na ktorom bol diskutovaný 
o aktuálny stav prác/čerpanie zdrojov na opravu internátov 
o aktuálny stav auditov pre využitie EPC projektov 

 v súvislosti s požiadavkou MŠVVaŠ SR - opatrenie v zmysle čl. 26 Metodiky 2019 bol 
predložený návrh štrukturálnych opatrení STU na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov 
bakalárskych študijných programov na trhu práce 

 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU sa uskutočnili voľby dekana, kde bol 
zvolený nový kandidát na dekana, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 ACCORD – aktuálny stav projektu  

 bolo avizované podpísanie memoranda o porozumení medzi SAV, UK a STU – 24.6.2019  
 

K tým výnimočným patrili: 

 podľa analýzy portálu Profesia.sk bol záujem zamestnávateľov o absolventov STU druhý 
najvyšší spomedzi všetkých univerzít na Slovensku 

o prvé dve miesta v rebríčku najlepších fakúlt obsadili ako prvá FIIT a FEI STU ako 
druhá, polepšili si aj SjF a MTF STU, vďaka čomu mala STU v prvej desiatke 
najlepších fakúlt na Slovensku najväčšie zastúpenie zo všetkých VŠ  

 
Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_20. 06. 2019 

 
UZNESENIE: 1.1/2019-SR 
Správna rada STU schválila program bez pripomienok. 
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.2/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesenia.  
 
UZNESENIE: 1.3/2019-SR 
Správna rada STU v zmysle § 41 ods. (5) Zákona o vysokých školách v platnom znení určuje plat rektora 
STU v zmysle priloženého materiálu a postup pri jeho vyplácaní.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 

https://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=8774
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UZNESENIE: 1.4/2019-SR 
Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2018 a ukladá tajomníčke 
zverejniť predmetnú  
správu na internetovej stránke STU.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.5/2019-SR 
Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2018. 
 
UZNESENIE: 1.6/2019-SR 
Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o hospodárení za rok 2018 a Účtovnú závierku STU za rok 
2018, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Súčasne prerokovala rozdelenie výsledku hospodárenia 
v súlade s návrhom vo výročnej správe o hospodárení za rok 2018. 
 
UZNESENIE: 1.6.1/2019-SR 
Správna rada STU odporúča po schválení Výročnej správy o hospodárení za rok 2018 a Účtovnej  
závierky STU za rok 2018 v Akademickom senáte STU zaslať uvedený materiál na schválenie  
Správnej rade STU procedúrou per rollam. 
 
UZNESENIE: 1.6.2/2019-SR 
Správna rada STU ukladá vypracovať analýzu podpory najlepších študentov a predložiť návrh na  
možnosti, resp. spôsob zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU. 
 

 Z: Vedenie STU 
 T: jeseň 2019 

UZNESENIE: 1.7/2019-SR 
Správna rada STU prerokovala návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019. 
 
UZNESENIE: 1.7.1/2019-SR 
Správna rada STU odporúča po schválení návrhu rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019 
v Akademickom senáte STU zaslať uvedený materiál na schválenie Správnej rade STU procedúrou per 
rollam. 
 
UZNESENIE: 1.8/2019-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na prevod nehnuteľnosti vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísanej na LV č. 10131 vedenom Okresným 
úradom Pezinok, katastrálny odbor, pre okres Pezinok, obec a k. ú. Modra - stavba so súpisným číslom 
4018. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.9/2019-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na zriadenie vecného bremena 
na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 904, k. ú. 
Trnávka: parc. č. 16952/15, parc. č. 16952/103, parc. č. 16952/121, parc. č. 16952/123 a parc. č. 
16952/124) v prospech spoločnosti P1, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, 
IČO: 36748145, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 
44914/B. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 1.10/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informácie o aktuálnych témach na STU.  
UZNESENIE: 1.11/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave predaja areálu ÚZ STU Gabčíkovo. 
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UZNESENIE: 1.12/2019-SR 
Správna rada STU prerokovala informácie o obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľností na  
Paulínskej ulici v Trnave. 
 
 

Rokovanie Správnej rady STU_25. 06. 2019 per rollam č. 1 

 
Správna rada STU predložila na rokovanie per rollam Výročnú správu o hospodárení za rok 2018. 
 
Počet členov SR STU s hlasovacím právom:  14 
Počet hlasujúcich:     11 
 
Uznesenie z rokovania Správnej rady STU_25. 06. 2019 per rollam č. 1 

 
UZNESENIE: 1/2019-SR_PR 
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave „per rollam“ hlasovaním schválila Výročnú  
správu o hospodárení za rok 2018 a Účtovnú závierku STU za rok 2018, ktorá je jej neoddeliteľnou  
súčasťou. Súčasne schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia v súlade s návrhom vo výročnej správe  
o hospodárení za rok 2018.  
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

Rokovanie Správnej rady STU_25. 06. 2019 per rollam č. 2 

 
Správna rada STU predložila na rokovanie per rollam návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019. 
 
Počet členov SR STU s hlasovacím právom:  14 
Počet hlasujúcich:     11 
 
Uznesenie z rokovania Správnej rady STU_25. 06. 2019 per rollam č. 2 

 
UZNESENIE: 2/2019-SR_PR 
Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave „per rollam“ hlasovaním schválila návrh  
rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2019. 
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
 

2. riadne zasadnutie Správnej rady STU_20. 11. 2019  

 
Na zasadnutí bolo prítomných 13 členov správnej rady, ospravedlnil sa 1 člen.    
 

 Meno a priezvisko Prítomný Neprítomný 

15.  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
 

x  

16.  Ing. Juraj Hirner 
 

x  

17.  Ing. Peter Kostík 
 

x  

18.  Ing. Vladimír Slezák 
 

x  

19.  Ing. Ján Király 
 

x  
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20.  Ing. Richard Marko  x - ospravedlnený 

21.  Ing. Zsolt Lukáč 
 

x  

22.  Ing. Mário Lelovský 
 

x  

23.  prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
 

x  

24.  Ing. Elena Štefancová 
 

x  

25.  Ing. Alexej Beljajev 
 

x  

26.  Ing. Mario Schrenkel 
 

x  

27.  Ing. Karol Pavlů  x  

28.  Ing. arch. Juraj Šujan 
 

x  

 
1/  Správna rada STU schválila 

 program zasadnutia bez zmeny.  

 odmenu rektorovi STU, predseda správnej rady predniesol návrh na priznanie odmeny 
rektorovi s príslušným odôvodnením. 
 

2/  Správna rada STU volila predsedu a podpredsedu Správnej rady STU.   

 Do funkcie predsedu Správnej rady STU bol navrhnutý a schválený doc. RNDr. Milan Ftáčnik, 
CSc. a do funkcie podpredsedu Správnej rady STU, Ing. Vladimír Slezák.  

 
2/  Správna rada STU prerokovala a zobrala na vedomie  

 návrh rektora na založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú inteligenciu“ s 
pripomienkou a odporučila schváliť dokument procedúrou per rollam. Správna rada STU 
zároveň odporučila zahrnúť vyhodnotenie aktivít záujmového združenia Centrum pre 
umelú inteligenciu do Výročnej správy o činnosti STU. 

 návrh úprav a doplnení Dlhodobého zámeru STU s pripomienkami. 

 zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU 
a odporučila uplatniť jednotný štandardizovaný formulár. 

 analýzu podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie 
študentov pre štúdium na STU v Bratislave. 

 prehľad podaných zahraničných projektov a predmetov priemyselného vlastníctva na STU. 

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

 s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný vklad STU do inej právnickej osoby: The 
American Chamber of Commerce in Slovakia a odporučila zvážiť vstup STU do ďalších 
významných obchodných a priemyselných komôr pôsobiacich na Slovensku. 

 s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný vklad STU do inej právnickej osoby: Slovenská 
batériová aliancia. 

 s návrhom rektora na prevod nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave zapísaných na LV č. 322 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny 
odbor, pre okres Prievidza, obec Nitrianske Rudno a k. ú. Nitrianske Rudno. 

 
5/  Správna rada STU  

 uložila Vedeniu STU 
o pripraviť podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU 

a následne zaradiť do programu jarného zasadnutia Správnej rady bod „Diskusia 
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o možnosti uplatnenia, resp. prípravy profesijného bakalára na STU“ za účasti dekana 
SjF STU, s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky. 

o pripraviť pravidlá pre patentovú politiku univerzity s cieľom zvýšiť podiel na podaných 
patentoch. 

o v spolupráci s TUKE pripraviť koncept zabezpečenia členských príspevkov pre 
plnohodnotné členstvo v EIT. 

 požiadala MŠVVaŠ SR prehodnotiť vládne štipendiá, t.j. významne navýšiť počet vládnych 
štipendií pre rok 2020 

 odporučila Vedeniu STU zjednotiť podporu oficiálne registrovaným študentským organizáciám 
pôsobiacim na STU 

 
3/  Správna rada STU diskutovala o aktuálnych témach na STU. 
  
Rektor oboznámil prítomných o udalostiach, ktoré sa udiali v období od ostatného zasadnutia 
správnej rady. K tým najvýznamnejším patrili: 

 projekt ACCORD – 15.10.2019 bola podpísaná s UK BA zmluva o NFP v hodnote cca 120 mil. EUR 

 projekt SlovakION – 27.9.2019 bola podpísaná zmluva o NFP v hodnote 10 mil. EUR 

 projekty výskumno-vývojových kapacít – rozhodnutia o schválení o žiadosti o NFP 

 na Rektoráte STU sa uskutočnil personálny audit – rektor v krátkosti informoval o výsledkoch v 
hodnotených oblastiach 

 STU zriadilo materskú škôlku „Stubáčik“  

 dňa 2.12.2019 skončilo funkčné obdobie dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií 
STU, prof. Ing. Márii Bielikovej, PhD., v súlade s výsledkami volieb bol do funkcie dekana FIIT STU 
menovaný prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 
K tým výnimočným udalostiam patrili: 

 dňa 3.12.2019 sa o 19:00 hod. v DPOH uskutočnil Vianočný koncert STU  
 

Súpis uznesení zo zasadnutia Správnej rady STU_20. 11. 2019 

 
UZNESENIE: 2.1/2019-SR 
Správna rada STU schvaľuje program bez pripomienok. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.2/2019-SR 
Správna rada STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení Ing. Ján Király, Ing. arch. Juraj Šujan a Ing. Vladimír 
Slezák. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.2.1/2019-SR 
Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie predsedu Správnej rady STU doc. RNDr. Milana 
Ftáčnika, CSc.  
(Hlasovanie: za – 11, proti – 1, zdržal sa – 1) 
 
UZNESENIE: 2.2.2/2019-SR 
Správna rada STU tajným hlasovaním zvolila do funkcie podpredsedu Správnej rady STU Ing. Vladimíra 
Slezáka. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 1) 
 
UZNESENIE: 2.3/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesenia.  
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UZNESENIE: 2.4/2019-SR 
Správna rada STU prerokovala návrh rektora na založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú 
inteligenciu“ s pripomienkou. 
Pripomienka: Správna rada STU žiada doplniť materiál o Stanovy združenia. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.4.1/2019-SR 
Správna rada STU po schválení v Akademickom senáte STU odporúča materiál „Návrh rektora na založenie 
inej právnickej osoby Centrum pre umelú inteligenciu“ spolu s prílohami zaslať na schválenie členom 
správnej rady procedúrou per rollam, t.j. udeliť predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na 
založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú inteligenciu“ a s peňažným vkladom do tejto 
právnickej osoby.  
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.4.2/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zahrnúť vyhodnotenie aktivít záujmového združenia Centrum pre umelú 

inteligenciu do  
Výročnej správy o činnosti STU. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.5/2019-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný 
vklad STU do inej právnickej osoby: The American Chamber of Commerce in Slovakia.   
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.5.1/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zvážiť vstup STU do ďalších významných obchodných a priemyselných komôr 
pôsobiacich na Slovensku. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.6/2019-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na peňažný a nepeňažný vklad 
STU do inej právnickej osoby: Slovenská batériová aliancia. 
(Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.7/2019-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na prevod nehnuteľností vo 
vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapísaných na LV č. 322 vedenom Okresným 
úradom Prievidza, katastrálny odbor, pre okres Prievidza, obec Nitrianske Rudno a k. ú. Nitrianske Rudno.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.8/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie návrh úprav a doplnení Dlhodobého zámeru STU s pripomienkami. 
Pripomienky: 
Správna rada STU odporúča zapracovať do dlhodobého zámeru: 
1. uplatnenie nového vnútorného systému kvality 
2. indikátory v oblasti správa a riadenie 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.8.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných 
bakalárov na STU (prehľady o počtoch študentov na I. a II. stupni štúdia) a následne zaradiť do programu 
jarného zasadnutia Správnej rady bod „Diskusia o možnosti uplatnenia, resp. prípravy profesijného 
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bakalára na STU“ za účasti dekana SjF STU, s cieľom prezentovať dosiahnuté výsledky. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.9/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi 
partnermi STU a odporúča uplatniť jednotný štandardizovaný formulár. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.10/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie analýzu podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby 
zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.10.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada MŠVVaŠ SR prehodnotiť vládne štipendiá, t.j. významne navýšiť počet vládnych 
štipendií pre rok 2020. 
(Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa –1) 
 
UZNESENIE: 2.10.2/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zjednotiť podporu oficiálne registrovaným študentským organizáciám 
pôsobiacim na STU.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa –0) 
 
UZNESENIE: 2.11/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie prehľad podaných zahraničných projektov a predmetov 
priemyselného vlastníctva na STU. 
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.11.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť pravidlá pre patentovú politiku univerzity s cieľom zvýšiť 
podiel na podaných patentoch.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.11.2/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU, aby v spolupráci s TUKE pripravilo koncept zabezpečenia členských 
príspevkov pre plnohodnotné členstvo v EIT.  
Správna rada STU následne za podpory priemyslu žiada rektora STU o predloženie konceptu na MŠVVaŠ SR 
a MF SR.  
(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
 
UZNESENIE: 2.12/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informácie o aktuálnych témach na STU.  
 
UZNESENIE: 2.13/2019-SR 
Správna rada STU v Bratislave v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi  
STU, prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi, DrSc.: 

a) mimoriadnu odmenu z dotačných prostriedkov za osobný prínos a koordinovanie univerzitných 
zahraničných a domácich výskumných projektov; 

b) odmenu z prostriedkov podnikateľskej činnosti za rozvoj a aktívnu účasť pri získavaní 
podnikateľskej aktivity na STU a transferu poznatkov do praxe. 

(Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0) 
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Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2019 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 sa na všetkých zasadnutiach zišla v 
predpísanej nadpolovičnej väčšine, podporila aktivity a opatrenia rektora na plynulé a efektívne 
zabezpečenie chodu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

 
Bratislava, 18. 06. 2020 
 
 
 
 

         doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r. 
                     predseda Správnej rady STU 


