
12.4 Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU za rok 2021  

Vedecká rada STU v Bratislave na svojom zasadnutí 21.3.2021 prerokovala správu o 
vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti STU za rok 2021. Na základe predloženej správy 
Vedecká rada hodnotí pozitívne úroveň činnosti STU v oblasti vedy, techniky a umenia v roku 
2021 a konštatuje, že: 
 

- STU v Bratislave ako najlepšia technická univerzita na Slovensku svojou tvorivou 
činnosťou  výraznou mierou prispieva k rozvoju vedeckého poznania vo svete. 
Výskum na univerzite je úzko prepojený s praxou, pokrýva široké spektrum oblastí 
vedy a výskumu a súbežne vytvára vhodné podmienky pre zapájanie študentov do 
výskumnej činnosti. 

- Univerzita sa umiestnila v troch významných svetových rebríčkoch: v QS World 
University Rankings®, THE (Times Higher Education) World University Rankings a U.S. 
News Best Global Universities. Najlepšie sa STU umiestnila v rebríčku QS World 
University Rankings® na pozícii 801 – 1000 z 1300 hodnotených univerzít, pričom sa v 
rebríčku okrem STU umiestnilo ďalších 5 univerzít.  
V THE World University Rankings sa STU umiestnila na pozícii 1201 –  1650 z 2112 
hodnotených univerzít, pričom sa v rebríčku okrem STU umiestnilo ďalších 7 
univerzít.  
U.S. News Best Global Universities už 30 rokov porovnávajú americké univerzity so 
svetom. V tomto rebríčku sa umiestnili štyri univerzity zo Slovenska vrátane STU. Vo 
všetkých troch rebríčkoch je STU hodnotená ako najlepšia univerzita s technickým 
zameraním na Slovensku. 
Podľa rebríčka UniRank™ je STU druhou najlepšou univerzitou na Slovensku.  

- STU potvrdila výnimočné postavenie medzi slovenskými verejnými vysokými školami 
vo viacerých ukazovateľoch - v oblasti získavania domácich grantov STU má 18 % 
podiel zo všetkých vysokých škôl, výskumných zahraničných grantov má STU 21 % 
podiel, na výskumných grantoch od iných subjektov 35 % podiel, v ostatných 
zahraničných grantoch 15 %, a v celkovej publikačnej činnosti 9 %. STU zaznamenala 
nárast v podiely na publikačnej činnosti a patrí jej druhé miesto z 20 sledovaných 
vysokých škôl pre výpočet dotácie na rok 2022. 

- Celkový objem získaných prostriedkov na tvorivého pracovníka na úrovni 6 tis. eur 
podčiarkuje dominantné postavenie STU v SR.  

- Odborná verejnosť vysoko pozitívne hodnotí STU v oblasti výskumu, čo deklarujú 
ocenenia, ktoré získali pracovníci STU za výsledky v oblasti vedy.  
 

- Vedecká rada vysoko hodnotí aktívnu účasť pracovníkov STU na riešení výskumných 
projektov v rámci výziev HORIZONT 2020, kde medzi všetkými subjektmi na 
Slovensku STU zaujíma prvú priečku v počte financovaných projektov a v objeme 
získaného príspevku z fondov EÚ patrí do prvej päťky všetkých organizácií. 
 

- Vedecká rada oceňuje cieľavedomý prístup univerzity v motivovaní pracovníkov s 
cieľom zvýšiť kvantitu, ale najmä kvalitu vedecko-výskumných a umeleckých 
výstupov. Zvlášť dôležitá je podpora mladých výskumníkov, excelentných tímov 
mladých výskumníkov a schémy postdoktorandských pracovných pobytov. 

 
Možno konštatovať, že úroveň vedy, techniky a umenia na Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave je na veľmi dobrej úrovni, ktorá bola pozitívne hodnotená aj vonkajším 
prostredím. Slovenská technická univerzita v Bratislave v oblasti vedy, techniky a umenia plní 



strategické ciele a úlohy formulované Dlhodobým zámerom rozvoja STU a napĺňa tak 
poslanie dané jej Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 


