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 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 9/2019 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 04. 11. 2019 

 
 
PRÍTOMNÍ:   podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra akademického športu STU BA  
3. Návrh Dodatku číslo 1 k Štatútu Rady športu STU BA  
4. Návrh príkazu rektora - Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 2020, KIC EIT a k nim  
 nadväzujúcim schémach  
5. Konzorciálne prístupy  
6. Citačný manažér  
7. Informácia k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  
8. Rôzne 
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal prítomných a informoval o programe 9. zasadnutia kolégia rektora.  
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia dekanky FIIT STU, prof. Ing. Márii Bielikovej, PhD., rektor poďakoval za spoluprácu, ocenil 
najmä spoločné diskusie, ktoré neboli vždy ľahké, argumentačne náročné, ale vysoko konštruktívne. 
 
UZNESENIE: 9.1/2019-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie program 9. zasadnutia kolégia rektora bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra akademického športu STU BA 
 
Materiál uviedla a prezentovala prorektorka Bakošová. Informovala, že dokument je úzko prepojený so Štatútom Rady športu STU, ktorý  
je predmetom rokovania v bode 3.  
Prorektorka Bakošová detailne informovala o najvýznamnejších zmenách, ktoré sa týkali najmä Čl. 3 – rozsah zodpovedností a činností 
riaditeľa a Čl. 4 – transformácia rady športu na poradný orgán. V krátkosti porovnala aj pôvodnú a navrhovanú organizačnú štruktúru 
centra. Konštatovala, že v zmysle diskusie z ostatného zasadnutia vedenia a na základe ustanovení v iných organizačných poriadkoch, 
v ktorých postavenie rád nie je zahrnuté, sa členovia vedenia rozhodli úplne vypustiť Čl. 4. Túto úpravu už nebolo možné z časového 
hľadiska zohľadniť v dnes predloženej verzii.  Návrh dodatku bude po zapracovaní prípadných pripomienok postúpený na rokovanie AS 
STU s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2020. 
Z diskusie: 
Prítomní sa primárne vyjadrovali k pôvodnej verzii materiálu, ktorá bola vložená do systému e-Porady pri finalizácii dokumentov a bez 
možnosti sledovania zmien. Materiál so zobrazením revízií bol vložený do systému dodatočne (bez zaslania notifikácie o zmene). 

 dekan Gatial sa zaujímal, či návrh bol diskutovaný so zástupcami oddelení telesnej výchovy na fakultách 
o  pani prorektorka konštatovala, že obsah materiálu si diskusiu na fakultách nevyžadoval 

 dekan Šooš sa zaujímal o ekonomickú bilanciu CAŠ STU 
o kvestor informoval, že správa o činnosti a hospodárení CAŠ STU za rok 2018 a 1. polrok 2019 bola prezentovaná na 

zasadnutí vedenia dňa 14.10.2019 a je k nahliadnutiu zverejnená na web stránke STU 
 dekan Oravec informoval, že sa k materiálu nevie vyjadriť vzhľadom na skutočnosť, že mu pripomienky z fakulty boli zaslané až 

počas sviatkov 
o  pripomienky postúpi písomne   

 
UZNESENIE: 9.2/2019-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra akademického športu STU BA s 
pripomienkami. 
 
K BODU 3:  Návrh Dodatku číslo 1 k Štatútu Rady športu STU BA 
 
Materiál uviedla a prezentovala prorektorka Bakošová, ktorá informovala o úpravách týkajúcich sa najmä úvodných ustanovení - Čl. 1, kde 
rada už nevystupuje ako kontrolný orgán, tzn. nerozhoduje o návrhu na rozdelenie dotácie a nekontroluje jej čerpanie. Zároveň 
upozornila na zmeny v zložení rady - Čl. 2, body 2 a 4, ktorej predsedom bude príslušný prorektor a členmi rady budú zástupcovia 
pracovísk zabezpečujúcich telesnú výchovu. Konštatovala, že účinnosť štatútu nemôže predbiehať zmenu organizačného poriadku, a teda 
nemôže byť vydaný skôr ako k 1.1.2020. 
Dekan Gatial sa zaujímal o právomoci rozhodovania v rade športu, prorektorka Bakošová informovala, že členovia rady budú mať 
rovnocenný hlas. K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia. 
 
UZNESENIE: 9.3/2019-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh Dodatku číslo 1 k Štatútu Rady športu STU BA bez pripomienok. 
 
 



 

Zápisnica č. 9/2019 – KR STU zo dňa 04.11.2019   2 /  4    

 

2 
2 

K BODU 4: Návrh príkazu rektora - Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 
2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim schémach 

 
Materiál uviedol prorektor Moravčík s cieľom zjednodušenia a zjednotenia vykazovania ročných produktívnych hodín v podávaných  
projektoch Horizont 2020, KIC EIT a pod. Vysvetlil, že ide o širokú paletu projektov riešených na STU, a preto je do budúcnosti potrebné,  
aby sa maximálny počet hodín, ktoré môže pracovník STU vykázať v rámci svojej participácie na všetkých projektoch obmedzil na 1720  
hodín za rok. Keďže ide o citlivú oblasť, je potrebné si uvedomiť existenciu určitých limitov a sebakontroly. 
Úvodom však upozornil, že v zmysle rozhodnutia vedenia bude dokument vydaný ako odporučenie spôsobu výpočtu hodín formou  
metodického usmernenia. Spolu s prorektorom Szolgayom konštatovali, že jednotlivé agentúry cielene zisťujú vyťaženosť pracovníkov vo  
vede, a že ide predovšetkým o administratívne opatrenie. 
K uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia k rôznym variantom vykazovania hodín, do ktorej sa zapojili takmer všetci prítomní. 
Z diskusie: 

 predseda AS STU otvoril otázku podávania grantov, informoval, že na SjF sa hlásia do všetkých dostupných schém, čo si 
vyžaduje nadmerné množstvo hodín  

 dekanka Bieliková konštatovala, že je dôležité riešiť problém preventívne 
o zaujímala sa o výpočet hodín u pracovníka, ktorý je prijatý na konkrétny projekt na plný úväzok (= 2000 hodín 

vrátane dovolenky)  
 dekan Šooš informoval, že o.i. sa na APVV uskutočnila diskusia k právnej analýze, ktorá preukázala, že na Slovensku v súčasnosti 

nie je obmedzený počet pracovných zmlúv, a teda upozornil, že môžeme naraziť na nedokonalosť zákona 
Vo všeobecnosti členovia kolégia rektora privítali uvedenú iniciatívu, považujú to za dobrý krok do budúcnosti.  
 
UZNESENIE: 9.4/2019-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh príkazu rektora "Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch 
Horizont 2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim schémach" a v súlade s rozhodnutím Vedenia STU odporúča vydať dokument formou 
metodického usmernenia. 
 
K BODU 5:  Konzorciálne prístupy 
 
Materiál uviedol a prezentoval prorektor Szolgay ako informáciu o vypracovaní stanoviska STU k postupu v súvislosti so zabezpečovaním 
prístupov do vedeckých elektronických informačných zdrojov od roku 2020.  
V rámci krátkej diskusie prorektor informoval, že záležitosť je riešená na celoštátnej úrovni. V tejto súvislosti kvestor konštatoval, že  
nákup prístupov štátom by sa podľa jeho názoru javilo ako najoptimálnejšie riešenie. Rektor vyjadril názor, že databázy sú pre STU  
kľúčové a je potrebné ich zabezpečiť. V tomto zmysle bolo na SRK zaslané stanovisko STU – spôsob financovania prístupov bude o.i.  
predmetom najbližšieho zasadnutia SRK dňa 8.11.2019. 
V závere prítomní súhlasili s návrhom zaradiť nákup licencií do rozpočtu STU v prípade, že sa nerozhodne inak. 

 
UZNESENIE: 9.5/2019-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie stav rozhodovania vo veci konzorciálnych prístupov. 
 
K BODU 6:  Citačný manažér 
 
Materiál uviedol a prezentoval prorektor Szolgay ako ponuku na zakúpenie citačného manažéra. 
Konštatoval, že systém je pre STU užitočný, o.i. je v českom jazyku a majú ho zakúpené aj iné univerzity, napr. EU BA, TUZVO, UMB BB, 
VUT Brno a ďalšie. 
V rámci krátkej diskusie 

 dekanka Bieliková dala do pozornosti aj iné referenčné databázy, ako je napr. Mendeley (výhody sieťovania a väčšieho cloudu) či 
Zotero. Vyjadrila názor, že má zmysel urobiť analýzu možnosti rozšírenia na celú STU.  

o prorektor Szolgay konštatoval, že k vyššie uvedenému riešeniu je potrebné mať profesionálnu knižnicu 
 dekan Gatial sa zaujímal o prípadné obmedzenie v počte licencií  

o  prorektor Szolgay informoval, že počet licencií nie je limitovaný 
 
UZNESENIE: 9.6/2019-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie ponuku na zakúpenie citačného manažéra a súhlasí s jeho nákupom na obdobie 3 rokov. 
 
K BODU 7:  Informácia k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
 
Materiál uviedol prorektor Szolgay v súlade s diskusiou z ostatného zasadnutia kolégia rektora a ako informáciu k pripomienkovému 
konaniu. V úvode informoval, že STU žiadala o odklad účinnosť vyhlášky, avšak zatiaľ nemáme spätnú väzbu. 
Stručne prezentoval stanovisko k návrhu vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti – východiská, súčasný stav v katalógu ARL a návrh 
postupu pri zavedení novej vyhlášky. 
K materiálu a viedla voľná diskusia, v rámci ktorej sa: 

 dekan Šooš zaujímal o dôvod zmeny klasifikácie 
 dekan Gatial informoval na niektoré položky prevodovej tabuľky a zotrvanie databázy ARL v platnosti 

 
UZNESENIE: 9.7/2019-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o stanovisku k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR v centrálnom registri evidencie  
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 
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K BODU 11: Rôzne – informácie a oznamy 
 
Dekan Čambál 

 v rámci projektov výskumno-vývojových kapacít sa informoval na možnosť a spôsob vyplatenia decembrovej mzdy 
v decembri, požiadal o usmernenie z úrovne R STU 

o kvestor informoval, že decembrová výplata bude vo forme zálohy akceptovaná štátnou pokladnicou, ako aj 
agentúrou do 20.12.2019, upozornil na potrebu uzavretia, resp. exportovania dochádzky   

 v rámci UVP – k 31.10.2019 fakulta prefinancovala 600 tis. EUR– požiadal vedenie o podporu 
 požiadal kvestora o vybavenie dopytu z ÚVO – návrh odpovede bol postúpený na R STU   
 zaujímal sa o stav rozšírenia - aktiváciu údajov zapísaných na živnostenskom oprávnení 

 
Dekanka Bieliková  

 v súvislosti s ukončením jej funkčného obdobia na pozícii dekanky FIIT STU poďakovala prítomným za spoluprácu, za 
všetky príspevky, diskusie a vstupy nielen v rámci formálnych zasadnutí kolégií rektora, ale aj na neformálnych 
stretnutiach  

o v závere poprosila prítomných, aby hodnotili človeka podľa dosiahnutých výsledkov, podľa jej vyjadrenia sa vždy 
považovala za „pro“ univerzitného človeka a praje si, aby sa STU posúvala vpred 

 
Dekan Šooš 

 informoval sa na stav pravidiel vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na STU 
 v rámci projektu ACCORD sa zaujímal, či bude k dispozícii usmernenie k ďalšiemu postupu, výkazom a pod. 

o prorektor Moravčík informoval, že v prvom rade je potrebné ustanoviť Ing. Belka do pozície riaditeľa novovzniknutého 
útvaru a následne cca do 10 dní budú k dispozícii aj inštrukcie 

 upozornil na problém prideľovania trvalých pobytov zahraničných študentov (napr. aj na internáte STU) 
o  požiadal o preverenie situácie – prorektorka Bakošová 

 
Dekan Gatial 

 zaujímal sa, či má R STU stratégiu k pripomienkovaniu návrhu akreditačných štandardov 
o prorektorka Bakošová informovala, že návrh bol zverejnený dňa 30.10.2019, na dnešnej porade prodekanov požiada 

o zaslanie pripomienok do 19.11.2019 s cieľom predložiť komplexný prehľad pripomienok na zasadnutie V STU dňa 
25.11.2019, následne na zasadnutie KR STU dňa 2.12.2019 a vo finále zaslať kompletné pripomienky SAAVŠ do 
5.12.2019 

ÚLOHA: 9.11A/2019-V 
Kolégium rektora STU ukladá zaslať prorektorke Bakošovej písomné pripomienky k návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ. 
Z: dekani, prodekani 
T: 19. 11. 2019 

 zaujímal sa o termín pre oceňovanie „profesor“ a „vedec“ roka 
 
Dekan Oravec 

 pozval prítomných na diskusiu k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2019 o 13:00 hod. na FEI STU, BC 300 
 

Prorektorka Bakošová 
 informovala o zriadení odborových komisií na STU 
 poďakovala dekanke Bielikovej za doterajšiu spoluprácu, najmä pri príprave návrhu štrukturálnych opatrení STU 

 
Prorektorka Vitková 

 poďakovala za súčinnosť pri organizovaní DOD dňa 5.11.2019 
o  informovala, že SjF STU sa podujatia nezúčastní, nie je spätná väzba 

 dekan Šooš po preverení situácie zjedná nápravu a v prípade potreby vyvodí dôsledky  
 informovala, že dňa 18.11.2019 sa na FA STU uskutoční diskusia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 
 pozvala prítomných na Vianočný koncert STU, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2019 v DPOH 

o kvôli obmedzenej kapacite miest požiadala členov KR o promptnú reakciu na rezerváciu vstupeniek 
o oceňovanie „profesor“ a „vedec“ roka sa uskutoční na samostatnom podujatí začiatkom budúceho roka   

 v rámci Erasmus+ informovala o prijatí zahraničnej návštevy z partnerských univerzít z Taiwanu a Palestíny 
o v tejto súvislosti poďakovala dekanom FEI a SjF za spoluprácu pri zabezpečení programu návštevy 

 taktiež poďakovala dekanke Bielikovej, bolo jej cťou spolupracovať a popriala jej, aby sa jej darilo v pracovnom aj osobnom 
živote 

 
Prorektor Szolgay 

 informoval o stanovisku MŠVVaŠ SR k podmienkam pre hosťujúcich profesorov 
 poďakoval dekanke Bielikovej za spoluprácu, najmä za názorovú voľnosť v rámci spoločných diskusií 

 
Prorektor Moravčík  

 v rámci projektu STU ako líder digitálnej koalície požiadal dekanov o dodanie podkladov - aktivita 4 (okrem FCHPT,  MTF 
a FEI) 

 informoval, že EIT Raw materials zverejnilo výzvy na projekty  
o navrhol zorganizovať informačné stretnutia k problematike KIC EITs´ na fakultách, v tejto súvislosti požiadal 

dekanov o vyčlenenie priestoru a cieľovej skupiny zamestnancov 
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 konštatoval, že závery personálneho auditu boli postúpené dekanom 
o  v tejto súvislosti požiadal o podobnú „analýzu“ na fakultách 
o  ďalším krokom bude príprava akčného plánu s cieľom vniesť do organizácie prvky moderného riadenia 

 poďakoval dekanke Bielikovej za možnosť spolupracovať, vyjadril presvedčenie, že sa snažil trpezlivo počúvať všetky 
argumenty a názory, najmä však ocenil výnimočnosť jej chápania „STU  identity“ 

 
Predseda AS STU 

 poďakoval dekanke Bielikovej za všetky diskusie, ktoré vnímal v priateľskom duchu, avšak na podnet členov AS STU je 
povinný tlmočiť nespokojnosť s vývojom situácie na ostatnom zasadnutí AS STU, na ktorom prezentované vyjadrenia  
dekanky FIIT STU ako hosťa považovali za neprijateľné, dokonca urážlivé  

 prioritou AS STU je momentálne sfunkčnenie AS FIIT STU 
  

Predsedníčka UOO STU 
 informovala, že pripomienky ku KZ na rok 2020 odovzdajú tento týždeň 
 zaujímala sa o riešenie náhradných priestorov pre lekárov 

 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapísala: 06.11.2019    Zápisnicu overil: 08.11.2019 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.   Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
 
 

December 
02.12.2019 

KR STU 09:00  

 PAS STU 14:00  

 03.12.2019  19:00 Vianočný koncert STU, DPOH 

 09.12.2019 VR STU 09:00  

 16.12.2019 AS STU 14:00 13:00 obed 


