
 

 

Kolégium rektora 
08.06.2020 
 
Zimná univerzita pre maturantov 2021 
 
 
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Ing. Z. Mokošová 
 
Zdôvodnenie:  Materiál je predložený v súvislosti s prípravou ZUM 

 
 

Návrh uznesenia: KR STU schvaľuje  realizáciu projektu “Zimná univerzita pre 
maturantov 2021”. 

 
a)    bez pripomienok 
b)    s pripomienkami 
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6 . zasadnutie KR STU,  08.06.2020 
  Zimná univerzita pre maturantov 2021 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Materiál je predložený ako návrh na realizáciu Zimnej univerzity pre maturantov (ZUM). 
Ide o alternatívu k LUS 2020, ktorej realizáciu v aktuálnom období výrazne ovlyvňuje neistá 
prognóza vo vývoji COVID – 19.  Jej prípadný on line formát  nenahradí možnosť “na vlastnej 
koži” zažiť  prostredie univerzity, stretnúť  sa s jej pedagógmi a študentami. 
Na základe uvedeného teda  pre tento rok navrhujeme  pôvodný formát LUS nahradiť ZUM. 
Aktivitu súčasne vnímame ako pilotné podujatie, ktoré bude možné v prípade úspešnej odozvy 
zaradiť  medzi pravidelne aktivity,  zamerané na potenciálnych uchádzačov  
o štúdium na STU. 
 
LUS – cieľová skupina sú študenti 2. - 3. ročníkov stredných škôl, ktorí sa stávajú ambasádormi 
STU (informácie z prostredia STU šíria vo svojom okolí ďalej počas obdobia svojho štúdia na 
strednej škole) – pravidelné  konanie na začiatku septembra 
ZUM – cieľová skupina sú maturanti, ktorí si budú  podávať prihlášky na VŠ štúdium -  
pravidelné odporúčané  konanie na rozhraní  január/február 
  
Zámerom ZUM je dostať do prostredia STU výhradne budúcich maturantov), ktorí si budú 
podávať prihlášky (podľa možností najlepších študentov za príslušné stredné školy). Konanie 
podujatia v termíne blízkom pre podávanie prihlášok, s možnosťou pobudnúť priamo 
v prostredí môže výrazne podporiť rozhodovanie maturantov v prospech STU, a súčasne 
poskytuje aj možnosť, že na základe svojich zážitkov pozitívne ovplyvnia aj svoje ďalšie okolie. 
Pre propagáciu podujatia (študenti, výchovní poradcovia) poslúži aj prezentácia STU na 
veľtrhoch v období  október – december 2020). 
Podujatie tak bude súčasne dopĺňať propagáciu možností štúdia a mobilizáciu potenciálnych 
uchádzačov, ktoré sú   v tomto období  štandardne realizované aj prostredníctvom iných 
kanálov (printové médiá, PR články, sociálne médiá) 
 
Termín konania: 27. -  29. január  alebo 3. – 5. február 2021 (streda - piatok) 
Účastníci: študenti 4. ročníkov SŠ (max.  počet – 35, pritom max. 1 za 

jednu školu) 
Ubytovanie: hotel Akademik 
Strava: jedálne fakúlt STU, ŠDJH  
Doprava: autobus (Trnava-BA), MHD  
 
Program 
Jeho podoba vrátane časového harmonogramu budú priebežne spresnené. 
Formát prezentácii a prehliadok v rozsahu 2,5 hod./fakulta,  večerné aktivity so študentmi STU 
ostávajú nezmenené. 
Veľmi dobrou  súčasťou programu  môže byť aj návšteva  na DOD,  pokiaľ sa tieto budú konať 
v termíne ZUM (napr. na  SvF je 4. 2. 2021)  
 
Prihlasovanie účastníkov 

- priamym oslovením riaditeľov stredných škôl listom rektora 
- on line prihlasovanie 

Finančné zabezpečenie 
Predpokladané celkové náklady sú v sume cca  5.000,-  €. 
Na realizáciu budú použité finančné prostriedky, plánované pôvodne pre LUS. 
Aktuálne je riešená spolupráca  s dlhoročným partnerom –  Fond PSS, a. s. na podporu rozvoja 
bytového hospodárstva (finančne podporuje projekt od jeho začiatku).                                            
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doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Súčasne sa hľadajú aj ďalšie možnosti finančnej podpory. Podstatná časť projektu bude 
financovaná predovšetkým z dotačných prostriedkov. 
 
Návrh uznesenia 
 
KR STU schvaľuje realizáciu ZUM, ako alternatívy k LUS 2020. Aktivita bude realizovaná 
v termíne...... 
 
 


