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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 3/2022 
z on-line zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 28.3.2022 

 
PRÍTOMNÍ:   prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Mgr. Rastislav Igliar, prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, 

PhD., doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., prof. 
Ing. Ivan Kotuliak, PhD., prof. Ing. Miloš Čambál, PhD., prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., prof. Ing. arch. Pavel 
Gregor, PhD., prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Ing. Stanislav Unčík, 
PhD., doc. Ing. Marián Zajko, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc., Ing. Andrej Majstrík 

 
TRVALE PRIZVANÍ:   doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Ing. Marián Ďurkovič, Ing. Juraj Rybanský 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia  
3. Výročná správa o činnosti STU za rok 2021  
4. Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu STU v roku 2021  
5. Distribúcia newsletrov prihláseným uchádzačom/prijatým študentom na STU 
6. Rôzne 

6.01      Správa o činnosti a hospodárení súkromnej materskej školy STUBÁČIK za rok 2021 
6.02      Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 07.- 08.04.2022  

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
Zasadnutie viedol v zastúpení rektora prorektor Híveš. 
V úvode rokovania privítal členov kolégia rektora a prizvaných hostí a informoval prítomných o programe 3. zasadnutia Kolégia rektora 
STU. Za overovateľa zápisu navrhol prorektora Stanka, s čím prítomní súhlasili. 
Následne požiadal prítomných o vyjadrenie sa k programu rokovania, prípadne jeho doplnenia. 
V rámci krátkej diskusie dekan Šooš navrhol doplniť program o bod týkajúci sa rozpisu dotácie, ktorý by už mal podľa jeho vyjadrenia 
začať prechádzať štandardným schvaľovacím procesom. Návrh podporili aj dekani Čambál a Kotuliak.  
V nadväznosti na uvedené: 
Dekan Kotuliak  

 vyjadril názor, že dekani cítia obavu z vývoja aktuálnej situácie  
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 uviedol, že podľa predbežných informácií mal byť rozpis dotácie predložený na aprílové zasadnutie AS STU, vyjadril obavu, že sa 
to nestihne  

 
Kvestor  

 upozornil na potrebu dodržania stanoveného schvaľovacieho procesu, t.j. dokument je potrebné schváliť najskôr na úrovni 
Vedenia STU, následne v Kolégiu rektora STU 

 
Prorektor Híveš 

 uviedol, že na zasadnutie Vedenia STU materiál nebol zatiaľ oficiálne predložený, o materiáli sa rokovalo len interne 
 pozornosť upriamil na možnosť realizácie mimoriadneho zasadnutia KR STU 

 
Dekan Gatial  

 konštatoval, že na základe dohody sa malo rokovať o rozpise dotácie po schválení novely VŠ zákona 
 nastolil otázku kompetencií schvaľovacieho procesu aj s ohľadom na avizovaný vznik nových grémií 

 
Na uvedenú tému sa viedla široká diskusia, v závere ktorej prorektor Híveš navrhol vrátiť sa k nej v rámci bodu Rôzne. 
 
UZNESENIE: 3.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 3. zasadnutia Kolégia rektora STU s pripomienkou. 
 
K BODU 2:  Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Bittera konštatoval, že od 10.3.2022 nie sú zverejnené žiadne nové vyhlášky, ďalšia vlna uvoľňovania opatrení sa očakáva, 
avšak zatiaľ nie je jasný termín realizácie. 
Z diskusie: 
Dekan Čambál  

 uviedol, že na MTF STU evidujú cca 3 pozitívne prípady zamestnancov a cca 20 študentov týždenne 
 
Ing. Majstrík 

 zaujímal sa, či sa na internátoch plánuje uvoľnenie opatrení (napr. povolenie návštev a pod.) 
o  prorektor Bittera odporučil počkať na nové avizované usmernenia 
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Kvestor 
 informoval, že v zmysle hospodárskej mobilizácie (z úrovne MV SR) je STU povinná zabezpečiť ubytovanie a stravu na všetkých 

ŠD (okrem MTF STU) a v hoteli Akademik – kapacity majú byť poskytnuté v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine. Príkaz je 
platný od momentu doručenia, t.j. od 28.3.2022. Konštatoval, že t.č. sa rieši, čo to v praxi znamená a ako sa bude príkaz 
realizovať.  

 
Dekan Gatial 

 v nadväznosti na uvedené sa zaujímal, či hrozí vysťahovanie študentov 
o kvestor uviedol, že aktuálne nie je určený ani počet, ani spôsob realizácie príkazu 

 ŠD sú t.č. obsadené, ÚZ STU sa neponúkajú, neposkytujú sa o nich informácie - je potrebné ich využívať v 
maximálnej možnej miere pre vlastné potreby, ako aj komerčné účely 

 
Dekan Čambál 

 v prípade, že vznikne vykonávací pokyn, požiadal o jeho zaslanie 
 informoval, že KŠ VUC TT má záujem o zriadenie veľkokapacitného centra v priestoroch na Paulínskej ul. - t.č. sa o uvedenej 

možnosti rokuje 
 
UZNESENIE: 3.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informácie o aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 na STU. 
 
K BODU 3:  Výročná správa o činnosti STU za rok 2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková. 
Informovala prítomných primárne o najdôležitejších faktoch a činnostiach STU, detaily sú súčasťou správy. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 na str. 11 - Správna rada – aktuálne sú zvolení 2 členovia SR STU v AS STU a zatiaľ nevymenovaní, odporučil to uviesť, aby bolo 
zrejmé, prečo nemá ZČ AS STU zastúpenie, rovnako aj 1 člen navrhovaný rektorom STU, ktorý bol taktiež v AS STU schválený 

 str. 13 - Akademická samospráva - poslednú vetu odporučil preformulovať nasledovne: “V krátkom čase po výmene vedenia boli 
plne sfunkčnené všetky orgány školy.” 

o  návrh na úpravu bude zapracovaný 
 
Prorektor Bittera upozornil, že 

 štvorica Bittera, Čičák, Stanko, Strémy nemohla byť vo VR STU skôr ako ich schválil AS STU 
 kap. 5.5 - na excelentné tímy neboli v r. 2021 vyhradené žiadne finančné prostriedky 
 kap. 7  - počet VV pracovníkov nenarástol, podľa tab 7.1 je pokles o 4 
 str. 116 - Bhutan sa prekladá do slovenčiny ako Bhután 
 kap. 11.4 – zrejme niektoré fakulty zabudli dodať členstvá v medzinárodných organizáciách (tiež nie FA ale FAD) 

Záverom odporučil ešte raz si prejsť formátovanie textu. 
Pripomienky budú zapracované. 
 
Dekan Čambál 

 upozornil, že v tab. 62, na str. 117 je v stĺpci "zapojenie fakúlt do sietí CEEPUS" pri MTF „0“ 
o v skutočnosti participovali v 13-tich sieťach CEEPUS – overiteľné na oficiálnych stránkach „CEEPUS SAIA“ 

 str. 125 - prehľad externých zainteresovaných strán, ktoré sú zapojené vo VSK v rámci Rád ŠP na jednotlivých súčastiach STU - 
MTF STU nie je uvedená  

Pripomienky budú zapracované. 
 
Dekan Gatial 

 upozornil, že vo vedecko-výskumnej časti mali byť počty pracovníkov domácich grantov predsunuté - pripomienka z ostatného 
zasadnutia nebola zapracovaná   

 upozornil, že v dokumente chýba publikačná činnosť 
o prorektorka Vitková uviedla, že publikačná činnosť bola z dôvodu veľkého rozsahu vypustená, vo VS nebola uvádzaná 

ani po minulé roky, len v tabuľkovej časti 
 vypustenie publikačnej činnosti nepovažuje za správne, výsledky práce sú výsledky publikačnej činnosti, je potrebné ju uviesť 

o prorektor Híveš doplnil, že považuje za rozumné uvedené uviesť, ide o výstupy, ktoré charakterizujú STU 
 žiadal o informáciu k postupu, ako sa nahlasujú počty tvorivých pracovníkov na MŠVVaŠ SR 
 upozornil na nevyplnenú tabuľku č. 13  
 navrhol doplniť aktuálny počet publikácií a zdôrazniť, že STU stúpla kvalita publikácií, snahou STU je orientovať sa na kvalitu a 

nie kvantitu 
V závere prorektorka Vitková poďakovala za predložené pripomienky, konštatovala, že materiál je pred konečnou grafickou úpravou.  
 
UZNESENIE: 3.3/2022-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Výročnú správu o činnosti STU za rok 2021 s pripomienkami. 
 
K BODU 4:  Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu STU v roku 2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková ako prehľad aktivít v roku 2021, zameraných na získavanie potenciálnych študentov, prezentáciu 
STU a možností štúdia na nej. Konštatovala, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí V STU, aktuálne je predložený opätovne so 
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zapracovanými pripomienkami. Uviedla, že v niektorých prípadoch došlo k zníženiu sledovanosti príspevkov - zníženie bolo spôsobené 
tým, že neboli finančne podporené. 
 
Z diskusie: 
Ing. Majstrík  

 zaujímal sa, či STU plánuje tento rok LUS 
o prorektorka Vitková potvrdila, že v pláne je nielen letná verzia, ale aj zimná verzia univerzity pre stredoškolákov 

 
UZNESENIE: 3.4/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie Vyhodnotenie aktivít na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu STU v roku 2021. 
 
K BODU 5:  Distribúcia newsletrov prihláseným uchádzačom/prijatým študentom na STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s pripravovanou distribúciou newsletterov (NL) prihláseným uchádzačom a 
novoprijatým študentom na STU. Distribúcia NL bola realizovaná v predchádzajúcom období (2017 -2021). Iniciovaná bola ÚPV a ÚVSŠ R-
STU na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky medzi študentmi stredných škôl (realizovaný agentúrou GfK, 2017). NL sú 
distribuované s cieľom motivovať uchádzačov, a najmä prijatých študentov ku konečnému pozitívnemu rozhodnutiu – t. j. k zápisu sa na 
štúdium na STU. 
 
Z diskusie: 
Dekan Oravec 

 uviedol, že v tabuľke priloženého dokumentu, kde sú uvedené termíny prijímacích konaní, nie sú termíny 2. kola pre FEI STU 
Termíny k 2.kolu FEI STU sú: Termín podania prihlášky do 2. kola: Bc. 14.7.2022, termín prijímacej komisie 2. kola: Bc. 18.7.2022. 

 
UZNESENIE: 3.5/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí so spôsobom realizácie a časovým harmonogramom distribúcie newsletrov, určených prihláseným  
uchádzačom a novoprijatým študentom všetkých fakúlt a Ústavu manažmentu STU s pripomienkou.  
 
K BODU 6: Rôzne 
K BODU 6.01: Rôzne/Správa o činnosti a hospodárení súkromnej materskej školy STUBÁČIK za rok 2021 
 
Materiál uviedol prorektor Híveš. Prizvaná: Mgr. Khúlová, riaditeľka MŠ STUBAčik. 
Mgr. Khúlová stručne informovala prítomných o personálnom obsadení MŠ, vzniknutých radách školy a o dobrovoľnom občianskom 
združení rodičov detí materskej školy, zamestnancov a priateľov materskej školy. Členov kolégia rektora oboznámila aj o spôsobe 
zabezpečenia stravy, dochádzke, celkovej výchove a vzdelávania detí. 
Záverom požiadala Vedenie STU o príspevok a rozhodnutie určenia výšky, ako aj spôsob úhrady finančných príspevkov na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Súkromnej materskej škole STU. 
V nadväznosti na uvedené prorektor Híveš požiadal pani riaditeľku o informáciu k celkovému rozpisu finančných prostriedkov. 
Mgr. Khúlová konštatovala, že MŠ STUBAčik bolo doteraz pridelených: 

 18 582, 50 EUR - príspevok od rodičov 
 6 082, 50 EUR - stravné 
 935 EUR na predškolákov – dotácia z úrovne MV SR  
 45 428 EUR – dotácia z Magistrátu HM SR, príspevok sa v priebehu roka zvyšoval, t.č. poukazujú 100% 
 44 055, 57 - príspevok od zriaďovateľa 
 celkovo bolo pridelených 115 083 EUR za celý kalendárny rok 

 
Kvestor predniesol nový návrh na schválenie príspevkov zriaďovateľa. S účinnosťou od 01.09.2022 sa navrhujú zvýšiť poplatky 
nasledovne: 

 výška školného: 
o dieťa, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU - 100€ na mesiac 
o dieťa mladšie ako 2,5 roka, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU - 150€ na mesiac 
o dieťa, ktorého rodič nie je zamestnanec, študent, doktorand STU - 200€ na mesiac 

 
Z diskusie: 
Dekan Čambál 

 informoval o možnosti zriadenia MŠ pri MTF STU, zaujímal sa o postup a financovanie 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 uviedol, že v nadpise materiálu je uvedené “Správa o činnosti a hospodárení MŠ STUBAčik za rok 2021”, ale materiál neobsahuje 
žiadne údaje o hospodárení  

 zaujímal sa, z akých finančných prostriedkov je od zriaďovateľa poukázaný finančný príspevok 
 
Záverom Mgr. Khúlová informovala, že kapacita MŠ nie je postačujúca, evidujú veľký záujem rodičov umiestniť deti do zariadenia. 
Odporučila zvážiť otvorenie ďalšej triedy, príp. aj v iných priestoroch. 
 
Prorektor Híveš poďakoval riaditeľke MŠ za odvedenú prácu. Konštatoval, že napriek všetkým ťažkostiam sa významnou mierou 
podieľala na úspechu materskej školy a jej propagácii. 
 
UZNESENIE: 3.6.01.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení MŠ STUBAčik za rok 2021. 
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UZNESENIE: 3.6.01.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí so zvýšením príspevkov zriaďovateľa pre Súkromnú materskú školu STU v Bratislave vo výške: 

o dieťa, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU - 100€ na mesiac 
o dieťa mladšie ako 2,5 roka, ktorého rodič je zamestnanec, študent, doktorand STU - 150€ na mesiac 
o dieťa, ktorého rodič nie je zamestnanec, študent, doktorand STU - 200€ na mesiac. 

 
K BODU 6.02: Rôzne/Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 07.- 08.04.2022 

 
Materiál uviedol kvestor. 
Konštatoval, že STU v Bratislave v zmysle dlhodobého harmonogramu organizačne zabezpečuje stretnutie Klubu kvestorov, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 07. – 08.04.2022. 
Cieľom klubu je výmena skúseností, koordinácia procesov a formulovanie odporúčaní v oblasti legislatívy, metodiky rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu, financovania a tvorby rozpočtu na vysokých školách, účtovníctva, využívania informačných systémov a pod. 
  
Z diskusie: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 uviedol, že organizačné zabezpečenie zasadnutia Klubu kvestorov Kolégium rektora STU v minulosti neschvaľovalo, podobne ani 
vyčlenenie financií (nie je uvedená ani zákazka, z ktorej je vyčlenenie financií navrhované) 

o  odporučil materiál zobrať ako informáciu na vedomie, k uvedenému stanovisku sa priklonil aj prorektor Bittera 
 
UZNESENIE: 3.6.02/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o organizačnom zabezpečení Klubu kvestorov v dňoch 07. – 08. 04. 2022. 
 
 
Ďalej v rámci bodu Rôzne: 
 
Dekan Kotuliak 

 poukázal na skutočnosť, že do dnešného dňa mu nebola doručená odpoveď na žiadosť o presun časti rezervného fondu na 
štipendijný fond, prvá žiadosť bola zaslaná ešte v októbri 2021 

o kvestor reagoval, že t.č. sa uvažuje o možnej výške presunu, písomné stanovisko prisľúbil zaslať do 4.4.2022  
 
Dekan Čambál 

 požiadal o stanovisko k zriadeniu MŠ pri MTF STU, konkrétne k možnosti realizácie MŠ ako detašovaného pracoviska STUBAčika, 
a či je možné prostredníctvom realizovaného projektu posunúť termín začatia skúšobnej prevádzky (v projekte je 1.9.2022) - 
bez súčinnosti R STU to nie je možné riešiť, vyjadril tiež obavu z naplnenia kapacity potrebným počtom detí 

o v nadväznosti na uvedené kvestor uviedol, že sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami MŠVVaŠ SR - predbežne je 
dohodnuté, že termín bude posunutý, avšak uvedené bude potvrdené aj oficiálne       

o informoval, že je pripravená alternatíva, v rámci ktorej bude materská škola súčasťou STU  
 naplnenie kapacity nepovažuje za problematické 

 uviedol, že prostredníctvom komunikácie s prodekanmi je navrhnuté metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác – 
v prípade mimoriadnej situácie sa zaujímal, či sa budú práce odovzdávať len elektronicky alebo aj fyzicky (preferujú 
elektronické odovzdávanie) 

o prorektor Bittera informoval, že aktuálne sa čaká na konsolidované znenie novely VŠ zákona, avšak odovzdávanie 
záverečných prác (bakalárske a diplomové) elektronicky nepovažuje za problém, návrh metodického usmernenia t.č. 
pripomienkujú prodekani, nepredpokladá sa odovzdávanie papierových tlačených verzií 

 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa o priebeh kontroly zosúlaďovania ŠP 
o doc. Makýš informoval, že takmer všetky podklady boli odovzdané, Rada pre VSK začína postupne ŠP schvaľovať, v 

priebehu pár týždňov bude všetko hotové, plnenie termínov je v súlade s harmonogramom 
 požiadal vedenie o vypracovanie aspoň predbežného harmonogramu k rozpisu dotácie a jeho komunikácii, diskusia na uvedenú 

tému nebude podľa jeho vyjadrenia jednoduchá 
o kvestor uviedol, že harmonogram bude zaslaný, avšak upozornil, že nie je garancia, že bude v súlade s novelou VŠ 

 
Ing. Majstrík 

 informoval prítomných o uskutočnení Únie študentských organizácií - o výstupoch bude informovaný prorektor Bittera 
 
doc. Ujhelyiová 

 informovala, že na R STU bola odovzdaná žiadosť o podpis KZ na rok 2022 v znení, v akom bola odovzdaná v januári. Nakoľko 
neboli UOO STU v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky, situáciou sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí výboru. 

o v nadväznosti na uvedené dekan Oravec uviedol, že FEI STU predložila k návrhu KZ závažné pripomienky  
Kvestor informoval, že vzhľadom na okolnosti, ako je napr. novela VŠ zákona nebolo možné sa k návrhu vyjadriť, avšak uistil pani 
predsedníčku, že rokovania o vyjednávaní ohľadom KZ sú v príprave. Pripomienky fakúlt budú zaslané v predstihu a následne riešené 
počas rokovaní.  
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 upozornil, že KZ má dané termíny, UOO je partnerom STU, s ktorým je potrebné vychádzať korektne 

 rozpis dotácie je podľa jeho vyjadrenia potrebné posunúť vpred vrátane textovej časti 

 požiadal, aby sa právny a organizačný útvar začal zaoberať tým, ktoré vnútorné predpisy by sa mali modifikovať, je potrebné 
pripraviť harmonogram pre zosúladenie predpisov 
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o  prorektor Híveš a kvestor uviedli, že tomu bude venovaná náležitá pozornosť aj s využitím externých kapacít 

 zaujímal sa, či bude vzhľadom na schválenie založenia inej právnickej osoby (European Nuclear Experimental Educational 
Platform) a na peňažný vklad do tejto právnickej osoby v AS STU zvolané mimoriadne zasadnutie SR STU  

 
Na uvedené tému, k zániku a následnému vzniku novej správnej rady, ako aj všeobecne k novele VŠ zákona sa viedla širšia neformálna 
diskusia. 
 
Prorektor Bittera 

 informoval o ponuke na bezplatné členstvo v Oracle Academy, upozornil, že chýba vyjadrenie z FEI STU a FIIT STU – v tomto 
zmysle požiadal dekanov o stanovisko 

 
Prorektor Strémy 

 v rámci aktivít projektového strediska požiadal o užšiu spoluprácu s fakultami a riešiteľmi projektov, vrátane práce priamo na 
fakultách  

 informoval o podaných projektoch: 
o 10 precalls podaných v EIT Manufacturing, v príprave full proposals – termín podania 29.4. 2022 
o tiež bol podaný projekt v prierezovej vyzve KIC EIT HEI spoločne s viacerými fakultami STU "UNleashing Digital 

ENTerpreneurship and innovation for Higher Education" - koordinátorom je švédska univerzita v Stockholme 
 V spolupráci s SCDI (Slovenské centrum digitálnych inovácií) bol podaný projekt na Európsky digitálny inovačný hub (EDIH), 

predbežne v máji by mal byť známy výsledok. Ak STU uspeje, bude k dispozícii viac ako 750 tis. EUR (ak bude STU reagovať 
promptne a vyrieši všetky požiadavky). 

 v rámci výziev: 
o Hop ON Facility - na rozširovanie účasti o inštitúcie z „widening countries“ (teda tých slabších, ako SR, ČR, MĽR a pod.) 

a  nástroj Horizon Europe s názvom Hop on Facility v oblasti Rozširovanie účasti, umožňuje stať sa členom konzorcia v 
niektorom z už schválených projektov v 2. pilieri Horizontu a projektov EIC Pathfinder. 

o je potrebné mať podpísanú grantovú dohodu v rámci Horizon Europe (t.j. získaný projekt silného konzorcia) 
Rozpočet pre nového partnera je od 200-500 tis. EUR a 10% navýšenie rozpočtu koordinátora. 
Termíny. 20. 4. a 10. 11. 2022. 

 v rámci krízy na Ukrajine informoval, že 
o  bola zriadená Rada transparentného účtu (doc. Reháková z FCHPT STU, doc. Gajdošová z SvF STU, Dr. Husár z ÚM STU 

+ Bc. Stekla za študentské organizácie) 
o STU boli doručené žiadosti najmä na stravovanie a ubytovanie, t.č. sa rieši predovšetkým stravovanie, nakoľko 

možnosť ubytovania je z rozhodnutia KZ STU odložená 
o bola zriadená iniciatíva - web stránka www.STUpreukrajinu.sk, kde sa nachádza ponuka práce pre študentov STU 

https://stupreukrajinu.sk/praca/ - uvedené zastrešuje najmä doc. Donoval z FEI STU spolu s ďalšími koordinátormi 
 v tejto súvislosti poďakoval všetkým zainteresovaným za aktivity, ktoré v rámci solidarity s Ukrajinou 

vyvinuli  
 
Prorektor Stanko 

 informoval, že sa uskutočnili rokovania so spol. Ansys - v prípade nelegálneho využitia budú vznesené obvinenia voči 
konkrétnym osobám, nie voči STU 

 oboznámil prítomných o ponuke spol. Kaufland darovať STU ploter - záujem prejavilo 5 fakúlt, ploter bude umiestnený v 
plotrovacom a kopírovacom centre na SvF STU, kde bude prístupný všetkým študentom (za ceny nákladov) 

 informoval, že STU sa chce uchádzať o letnú univerziádu 2024 (prísľub dotácie z úrovne MŠVVaŠ SR, pokiaľ bude úspešná) 
 
doc. Makýš 

 požiadal kvestora o súčinnosť pri ubytovávaní ukrajinských študentov a ich rodín, prípadne o informáciu, ako systémovo 
pristupovať k rodinným príslušníkom ukrajinských študentov 

o kvestor informoval, že čoskoro bude zverejnená kontaktná osoba, ktorá bude mať na starosti ubytovanie študentov a 
ich rodinných príslušníkov (bezodplatne) 

 
V závere prorektor Híveš konštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil  
3. zasadnutie Kolégia rektora STU v tomto roku.  
 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 
 

Apríl 
11.4.2022 

V STU 09:00 8:30 Menovanie doc. 
 PAS STU 14:00  
 

25.4.2022 
VR STU 09:00  

 AS STU 14:00  

 
 
Zapísala: 31.3.2022       Zápisnicu overil: 6.4.2022 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       prof. Ing. Štefan Stanko, PhD, v.r. 
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