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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 10/2020 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 02. 11. 2020 

 
PRÍTOMNÍ:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing.  Alena Michalová, Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. 

Oliver Moravčík, doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. František Uherek, 
PhD., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., 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. Anna Ujhelyiová, CSc.  

 
PRIZVANÝ:   doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s COVID-19 - ústna informácia 
3. Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19  
4. Návrh Etického kódex študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
5. Vyhodnotenie programu Postdoktorandov z roku 2019 po prvom roku riešenia  
6. Vyhodnotenie programu Postdoktorandov v roku 2020  
7. Vianočný koncert STU tentokrát inak  
8. Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl 
9. Rôzne 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov kolégia rektora na rokovaní a informoval o programe 9. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
UZNESENIE: 10.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 9. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 2: Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík informoval o záveroch ostatného zasadnutia Krízového štábu STU (ďalej len KŠ STU). 
Vysvetlil, že na základe uznesenia Vlády SR bolo hlavnému hygienikovi SR odporučené vydať vyhlášku, ktorou sa ukladá povinnosť 
relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom a pod.) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
vykonaným v čase od 29.10.2020 do 01.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom 
antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v čase od 31.10.2020 do 01.11.2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom 
testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 
Konštatoval, že pôvodným zámerom členov KŠ STU bolo hľadanie riešenia, ktoré spočívalo vo vyplnení elektronického formulára, ktorý 
bol prístupný vo forme on-line, tiež distribuovaný na všetky súčasti STU, ako aj dostupný v papierovej verzii pri vchode do objektov STU. 
Avšak na základe vyhlášky hlavného hygienika, ktorá sa objavila vo Vestníku vlády SR, pri vstupe na pracoviská a iných priestorov je 
zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca predloženie príslušného dokladu. Následne na základe diskusie s JUDr. 
Michaličkom a doc. Hudecom, zodpovednou osobou STU podľa zákona č. 18/2018, KŠ STU dospel k názoru, že predmetná vyhláška má 
silu zákona a je platná. V súvislosti s uvedeným, KŠ STU odporučil rektorovi STU vydať obežník, ktorý ukladá dekanom jednotlivých fakúlt 
zabezpečiť prístup do objektov STU len zamestnancom s negatívnym výsledkom. Tento postup je platný v čase od 2.11.2020 od 5:00 hod. 
ráno do 8.11. 2020 do 1:00 hod. po polnoci. 
Vyhláška hlavného hygienika SR bude zverejnená na všetkých objektoch STU. KŠ STU odporúča zredukovať vstupy do objektov STU na 
minimum, resp. len tam, kde je možné predložené doklady kontrolovať. 
 
Z diskusie: 
Prorektorka Vitková sa zaujímala o postup pri ubytovaných v ÚZ Gabčíkovo.  

 Prorektor Moravčík uviedol, že vyhláška sa týka všetkých verejných a súkromných objektov, ako aj budov prevádzkovaných na 
komerčné aj nekomerčné účely, ale aj priestorov na bývanie – v tomto zmysle bolo rozhodnutie ponechané na riaditeľov 
študentských domovov, navrhol, aby sa pani vedúca ÚZ, PhDr. Ševčíková obrátila s požiadavkou na riaditeľa ŠDaJ STU, Ing. 
Hulíka 

Dekan Čambál 
 konštatoval, že situácia na MTF v TT je stabilizovaná, všetci študenti na ŠDaJ Miloša Uhra sú negatívni, t.č. zatvárajú len jedáleň, 

kde boli potvrdené 2 pozitívne prípady na COVID-19 (kuchárky) 
 upozornil na nesúlad medzi Príkazom rektora č. 8/2020-PR Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v 

súvislosti s celoplošným testovaním a Obežníkom rektora z 1.11.2020,  je potrebná legislatívna úprava 
 
V závere rektor informoval, že k 31.10.2020 sa s kvestorom STU, Ing. Dušanom Faktorom, PhD. dohodli na ukončení spolupráce.  
V nadväznosti na uvedené dňa 1.11.2020 poveril výkonom funkcie kvestorky STU Ing. Alenu Michalovú, tajomníčku FCHPT STU, ktorú  
zároveň privítal na on-line zasadnutí vedenia. 
V súvislosti s uvedenou informáciou sa dekan FCHPT STU, prof. Gatial, ohradil voči prezentovanej informácii a konštatoval, že  
informácia o poverení tajomníčky je pre neho nová. Zároveň žiadal rektora o vyjadrenie, na základe akej pracovnoprávnej normy poveril 
Ing. Michalovú výkonom funkcie kvestora, keďže tajomníčka FCHPT STU má podpísanú riadnu pracovnú zmluvu na FCHPT STU s miestom 
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výkonu práce Dekanát FCHPT STU. Zároveň sa zaujímal, či má uzavretú ďalšiu pracovnú zmluvu na R STU. Vyhlásil, že v zmysle 
Pracovného poriadku STU má Ing. Michalová v pracovné dni od 9:00 hod. do 15:00 hod. vykonávať prácu tajomníka fakulty a žiadal ju 
o opustenie rokovania. Rektor reagoval, že tajomníčka FCHPT STU sa naďalej riadi riadnou pracovnou zmluvou uzavretou na fakulte, 
podmienky zmluvy, ako aj pracovnej náplne zostávajú nezmenené. V rámci R STU má dodatočný čiastočný úväzok, v rámci ktorého je 
poverená výkonom funkcie kvestora a požiadal ju o zotrvanie na zasadnutí KR STU. 
Následne dekan FCHPT STU, prof. Gatial, na základe § 15 ods. 2 písmeno l), § 23 ods. 1 písmeno d) zákona o vysokých školách, Štatútu STU 
článku č. 6 odsek (4) a článku č. 26 odsek (8) a Pracovného poriadku pre zamestnancov STU článku č. 2 odsek (3) konštatoval, že 
vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov STU zaradených na fakultách v neobmedzenom rozsahu a 
určením inej pracovnej náplne tajomníčke fakulty v čase jej pracovnej doby na fakulte sa domnieva, že môže byť ohrozené plnenie jeho 
zodpovednosti danej §28, odsek 1 Zákona o VŠ voči rektorovi STU. 
 
UZNESENIE: 10.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o aktuálnych otázkach STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 
 
K BODU 3: Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19 

 
Materiál uviedol rektor. Informoval, že návrh rozpisu pripravil bývalý kvestor spolu s vedúcim EÚ STU, Ing. Benkom. 
Ing. Benka konštatoval, že MŠVVaŠ SR pridelilo STU finančné prostriedky na vykrytie výdavkov a výpadku príjmov vo výške 1,8 mil. EUR 
pre študentské domovy a cca 1 381 tis. EUR pre R STU a súčasti, ktorá sa navrhujú rozdeliť na dve rovnaké časti. Prvá časť kopíruje rozpis 
dotácie na rok 2020, druhá časť je rezervovaná na krytie výpadku príjmov na ŠDa J STU, keďže podľa informácií riaditeľa ŠDaJ STU 
výpadok v prvej a druhej vlne pandémie predstavuje cca 1 796 tis. EUR na bytnom a cca 356 tis. EUR na stravnom. Návrh bol diskutovaný 
s tajomníkmi jednotlivých fakúlt. Upozornil, že všetky výdavky musia byť preukázateľné. 
 
Z diskusie: 
Dekan Šooš 

 konštatoval, že čiastku vyčlenenú na ŠDaJ považuje sa vysokú a požiadal o vysvetlenie, resp. predloženie sumáru nákladov 
a výdavkov 

Prorektorka Bakošová 
 potvrdila, že výpadok na ŠDaJ bol v prvej vlne obrovský, náklady pretrvávali a zostali na rovnakej úrovni 

Dekan Čambál 
 konštatoval, že riaditeľ ŠDaJ v Trnave, Ing. Široký, avizoval rovnaký problém, náklady boli predbežne vyčíslené a podľa jeho 

vyjadrenia sú devastačné 
Dekan Gatial 

 konštatoval, že v materiáli je napísané, že sa finančné prostriedky dajú použiť na výpočtovú techniku pre zabezpečenie práce z 
domácnosti, privítal by presnú špecifikáciu, resp. zoznam položiek, čo všetko je možné z predmetných finančných prostriedkov 
zabezpečiť - napr. kamery, mikrofóny, rozšírenie siete a pod. 

o Ing. Benka informoval, že uvedené finančné prostriedky je možné využiť aj na nákup notebookov a ďalšieho tovaru, 
pokiaľ sa stihnú vyčerpať do konca roka 2020  

o v nadväznosti na uvedené dekan Čambál navrhol vypracovať pokyn, resp. predložiť písomný zápis, na aké účely je 
možné vyčlenené finančné prostriedky použiť 

o Ing. Benka informoval, že je pripravený list s pokynmi ohľadne možnosti vykrytia, avšak opätovne upozornil, že môžu 
byť uplatnené len preukázateľné výdavky v dôsledku pandémie (tzn. tie výdavky, ktoré by nevznikli, keby nebola 
pandémia COVID-19) 

 
UZNESENIE: 10.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19. 
 
K BODU 4: Návrh Etického kódex študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Bakošová ako jeden z dokumentov, ktorý STU potrebuje na zabezpečenie vnútorného systému 
kvality. Dokument vychádza z etického kódexu zamestnancov, bol vypracovaný v spolupráci so zástupcami ŠČ AS STU. Všetky doplňujúce 
pripomienky študentov boli zapracované. 
 
K dokumentu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez 
pripomienok. 
 
UZNESENIE: 10.4/2020-KR 
Kolégium rektora STU schvaľuje návrh Etického kódex študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok. 
 
K BODU 5: Vyhodnotenie programu Postdoktorandov z roku 2019 po prvom roku riešenia 
 
Materiál v krátkosti uviedol prorektor Kopáčik. 
Konštatoval, že aktivity sú v uspokojivom rozsahu aj kvalite. 
 
K dokumentu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez 
pripomienok. 
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UZNESENIE: 10.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie Vyhodnotenie programu Postdoktorandov z roku 2019 po prvom roku riešenia bez 
pripomienok. 
 
 
K BODU 6: Vyhodnotenie programu Postdoktorandov v roku 2020 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik. 
Informoval, že ide o postdoktorandské pobyty začínajúce v tomto roku. Úlohou zo strany STU bolo zvýrazniť rozmer, resp. intenzitu na 
internacionalizáciu programu. Keďže výzva bola v procese skôr, nebolo možné vyžiadať podklady pre vyhodnotenie tém v anglickom 
jazyku. Posudzovanie tém prebehlo v súčinnosti kolegov z českých a slovenských univerzít, vybrané témy boli zverejnené v 
medzinárodnom meradle. Prihlásilo sa viac ako 120 záujemcov, mnohí však nespĺňali základne kritériá a boli vylúčení. Pozornosť 
upriamil na zmenu oproti minulému roku - žiadal, aby zasadli výberové komisie na jednotlivé témy po fakultách v zložení: zodpovedný 
riešiteľ, resp. vedúci témy, vedúci pracoviska a prodekan pre VaV. Trojčlenná komisia zhodnotila materiály, vybrala 5 najlepších a určila 
poradie. Internacionálny rozmer sa t.č. nepodarilo presadiť. Vo väčšine prípadov postdoktorandi nastúpili na pracovné miesta a majú t.č. 
podpísané zmluvy. Zároveň informoval prítomných, že súbežne prebieha v spolupráci s UK a SAV program SASPRO II., preto sa Vedenie 
STU rozhodlo v budúcnosti program Postdoktorandov utlmiť a vyčlenené finančné prostriedky presunúť na dofinancovanie spoluúčasti v 
projekte SASPRO II. V rámci uvedeného projektu má STU možnosť obsadiť 10 pozícii počas celej doby riešenia projektu. 
 
Z diskusie: 
Dekan Šooš 

 upozornil, že finančné prostriedky boli určené prioritne na získavanie zahraničných postdoktorandov, avšak predložené 
vyhodnotenie naznačuje, že pôvodná myšlienka sa vytratila  

o prorektor Kopáčik  
 konštatoval, že do textácie výzvy nemal možnosť zasiahnuť, výzva neumožňuje striktne stanoviť, že pobyty sú 

určené len pre zahraničných postdoktorandov  
 vyjadril názor, že jedinou možnosťou bolo opakovane apelovať na výberové komisie, aby vybrali 

zahraničného uchádzača, nemal možnosť uprednostňovania, vyhodnotenie bolo preto potrebné rešpektovať 
 
V závere rektor ubezpečil prítomných členov kolégia rektora, že budúci rok bude výzva formulovaná tak, aby explicitne podporila len 
získavanie zahraničných postdoktorandov. 
 
UZNESENIE: 10.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie Vyhodnotenie programu Postdoktorandov v roku 2020. 
 
K BODU 7: Vianočný koncert STU tentokrát inak 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Dokument bol predložený v súvislosti s prípravou vianočného videa s programom VUS Technik STU. Prorektorka Vitková informovala, že 
ide o tradíciu, a preto sa rozhodli tento rok koncert nevynechať. Koncert v celkovej dĺžke 45 min. by mal byť venovaný širokej 
akademickej obci ako poďakovanie študentom a pedagógom za rok 2020, ktorý bol z hľadiska pandémie veľmi náročný. Pozornosť 
upriamila na silné posolstvo spolupatričnosti univerzity a jej fakúlt, do procesu navrhla zapojiť aj dekanov jednotlivých fakúlt. Video by 
malo byť natáčané v interiéroch fakúlt, účinkovať budú všetky zložky súboru Technik, dekani aj študenti. Konštatovala, že ekonomická 
náročnosť projektu je vysoká, avšak videá by mohli byť využité aj na propagáciu STU. 
Rektor vyjadril názor, že považuje za dôležité súbor v tejto obzvlášť ťažkej dobe podporiť a s uvedeným návrhom súhlasí. 
 
Z diskusie: 
Dekan Kotuliak 

 považuje návrh za zaujímavý nápad, avšak podotkol, že v rámci videa nie je podľa jeho názoru vhodné riešiť veľa vecí naraz - 
propagácia, pomoc súboru, poďakovanie zamestnancom atď., náklady v súčasnej pandemickej situácii považuje za vysoké, podľa 
jeho názoru je program dlhý a nezaujímavý,  je potrebné sa zamyslieť nad koncepciou - akú cieľovú skupinu chce STU osloviť  

o prorektorka Vitková naopak poukázala na osobnú skúsenosť – vysokú sledovanosť festivalu, ktorý bol z časového 
hľadiska omnoho dlhší a tiež on-line promóciu PhD. 

Dekan Gregor 
 upozornil, že počas pandémie je dôležitá aj psychika ľudí, koncert v uvedenej forme považuje sa dobrý nápad 

Dekan Gatial 
 uviedol, že dodávateľom je STU Scientific, s.r.o., je potrebné preveriť, či má uvedenú aktivitu v predmete činnosti 

Dekan Šooš 
 podporuje aktivitu, avšak vzniesol výhrady k obsahu a scenáru - mal by byť originálny 
 pozornosť upriamil na spôsob pomoci súboru Technik iným spôsobom ako natáčaním videa, t.j. poskytnúť finančné prostriedky 

priamo súboru  
Dekan Kotuliak 

 vyjadril súhlas s propagáciou, avšak podľa jeho názoru vystúpenie dekanov nebude verejnosť zaujímať 
 priklonil sa k názoru dekana Šooša - pomoc súboru adresnejšie a priamo 

Dekan Unčík 
 konštatoval, že koncert má význam najmä smerom do vnútra univerzity, smerom von to podľa jeho vyjadrenia vo svetle 

ostatných udalostí nemá význam 
 
Prorektorka Vitková v závere uviedla, že vznesené pripomienky zváži a následne v prípade opodstatnenosti zapracuje. 
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UZNESENIE: 10.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo realizáciu videa s vianočným programom VUS Technik STU s pripomienkami. 
 
 
K BODU 8: Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková ako návrh účasti STU na ukrajinskom on-line veľtrhu vysokých škôl v termíne 19. – 20.11.2020. 
Poďakovala prodekanom fakúlt za súčinnosť pri uvoľnení a vyčlenení študentov. 
 
K materiálu sa neviedla žiadna diskusia, dokument bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 10.8/2020-KR 
Kolégium rektora súhlasí s účasťou STU na ukrajinskom on-line veľtrhu vysokých škôl bez pripomienok. 
 
K BODU 9: Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne rektor uviedol dva body – ústne informácie: 
A. Informácia o rozvojových projektoch 
B. Informácia o príprave vnútorného systému kvality na STU  
 
K BODU 9/A: Rôzne/Informácia o rozvojových projektoch 
 
Prorektor Moravčík detailne informoval o zverejnenej výzve MŠVVaŠ SR na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v 
roku 2020. Na výzvu je alokovaná celková suma 5 mil. EUR vo forme bežných transferov. Žiadosti o dotáciu môžu podávať len verejné 
vysoké školy do 13. novembra 2020, a to vyplnením a uložením informácií o projekte (vrátane aktivít, rozpočtu...) v určenom formulári 
v IS portál vysokých škôl. Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich strategických zámerov a úloh v zmysle ich dlhodobých 
zámerov, a to v nasledujúcich okruhoch a témach: 
1. Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít 
2. Získanie značky HR Excellence in Research Award 
3. Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility 
4. Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl 
5. Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a 

coworkingových centier 
6. Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách 
7. Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme „blended learning“ 
 
Každá verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo vo vymedzených témach spoločnú žiadosť. Počet žiadostí je obmedzený na 
tri, do tohto počtu sa nezapočítava žiadosť podaná v téme 3 a 4. Celkovo môže STU podať žiadosti do maximálnej sumy 906 790 EUR. 
 
K uvedenému sa viedla veľmi živá a rozsiahla diskusia, v rámci ktorej prítomní zvažovali zapojenie sa do výzvy a predbežne vyjadrili 
záujem o podanie projektov v jednotlivých témach. V nadväznosti na uvedené prorektor Moravčík navrhol, aby boli projekty podávané 
centrálne prostredníctvom Projektového strediska STU. Zároveň požiadal dekanov o zaslanie anotácií do 3.11.2020 do 15:00 hod. 
 
K BODU 9/B: Rôzne/Informácia o príprave vnútorného systému kvality na STU 
 
Prorektorka Bakošová detailne zosumarizovala a odprezentovala aktuálny stav a harmonogram prípravy VSK vrátane plánovaných 
úloh a termínov. 
 
K uvedenému sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej: 
Dekan Šooš vzniesol dve zásadné pripomienky: 

 konštatoval, že mu chýba medzistupeň, t.j. rada študijných odborov, ktorá by mala mať podľa jeho názoru 5 členov 
o prorektorka Bakošová informovala, že z hľadiska štandardov je nevyhnutné mať Radu pre študijné programy, nie 

študijné odbory, radu študijného odboru nepovažuje za potrebnú a navyše sa ani nevyžaduje, podľa jej vyjadrenia 
je potrebné mať najmä dobre nastavené pravidlá 

o doc. Makýš sľúbil zvážiť pripomienku dekana Šooša, pokúsia sa nájsť riešenie 
 považuje za rozporuplné, že pre garantovanie 3. stupňa štúdia stačí, že 5 ľudia budú plniť súčasné kritériá na funkčné 

miesto docent alebo profesor, apeloval na potrebu definovať minimálne kritériá 
o  prorektor Kopáčik uviedol, že minimálne kritériá sú viazané na inauguračný a habilitačný odbor 

Dekan Oravec 
 zaujímal sa o stav kritérií pre habilitácie a inaugurácie 

o prorektor Kopáčik reagoval, že diskusie ohľadom minimálnych kritérií na docentov a profesorov ako aj ich tvorby 
stále prebiehajú 

Dekan Gatial 
 upozornil, že s ohľadom na kvalitu je potrebné rozlišovať požiadavky na garantov študijných programov 3. stupňa 

a požiadavky na garantov habilitácií a inaugurácií  
 zaujímal sa o termín definitívneho rozhodnutia o zložení rád 

o doc. Makýš uviedol, že problematika nie je uzavretá, odporúčaný model je 3:3:3, avšak pripúšťa vyšší počet 
učiteľov, tzn. model 5:3:3, upozornil však, že ide o poradný orgán, nie rozhodovací 

Dekan Čambál 
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 požiadal zadefinovať parametre na pätice kľúčových pedagógov 
 uviedol poznámku – v rámci publikačných výstupov by nemali byť vypustené napr. patenty  

 
 
Dekan Šooš 

 v nadväznosti na diskusiu navrhol zosúladiť kritériá jednotlivých odborov v rámci celého Slovenska, príp. vypracovať 
analýzu kritérií na docentov a profesorov podľa jednotlivých odborov v rámci Európy  

Dekan Kotuliak  
 požiadal o individuálne stretnutie k štruktúre grémií  a vysvetlenie niektorých detailov 
 vzniesol pripomienku k Rade študijných programov – minimálny počet  9 ľudí je podľa jeho vyjadrenia veľmi veľa, uvítal 

by zníženie minimálneho počtu na 5 alebo 6 
o prorektorka Bakošová uviedla, že počet 9 členov Rady študijných programov nie je vysoký a má svoje 

opodstatnenie 
 
Rektor v závere informoval, že tento týždeň sa uskutoční interné stretnutie k VSK s cieľom doladiť termíny a harmonogram 
a následne v nadväznosti na výzvu dekana Kotuliaka by sa mohlo uskutočniť stretnutie s dekanmi. 
 
Ďalej v rámci bodu Rôzne: 
 
Dekan Čambál 

 zaujímal sa, či zvažuje Vedenie STU a AS STU prípravu spoločného stanoviska k Národnému integrovanému reformnému 
plánu (NIRP) s názvom Moderné a úspešné Slovensko 

o rektor informoval, že na zasadnutí SRK bolo prijaté spoločné stanovisko, ktoré prevzala aj UK  
o predseda AS STU, profesor Peciar, informoval, že na základe požiadavky RVŠ oslovil AS jednotlivých fakúlt 

a k stanovenému termínu, t.j. dňa 28.10.2020 zaslal za AS STU stanovisko, ktoré zároveň zašle na vedomie 
všetkým predsedom fakultných AS 

 
Dekan Oravec 

 upozornil, že elektronický formulár, ktorý bol v súvislosti s COVID-19 zverejnený, bol z webového sídla STU stiahnutý 
o prorektor Moravčík vysvetlil, že formulár už kvôli vydanému obežníku nemá opodstatnenie a t.č. je irelevantný  
o podľa dekana Šooša mal formulár veľký význam a navrhol formulár opätovne zverejniť aj s doplnením informácií 

o blízkych a rodinných príslušníkoch 
 prorektor Moravčík uviedol,  že stále je spochybňované právo zamestnávateľa informovať sa na 

zdravotný stav zamestnanca – formulár je diskutabilný, zber informácií o zdravotnom stave 
zamestnancov a rodinných príslušníkov je sporný, problematika by mala byť riešená na úrovni vlády SR 

o dekan Čambál konštatoval potrebu vydať dodatok k Príkazu rektora č. 8 a zosúladiť vnútornú legislatívu, súhlasí 
so stiahnutím dotazníka 

 
Predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová 

 upozornila, že na základe zákona o bezpečnosti práce zamestnávateľ musí byť zabezpečiť  bezpečnosť ostatných 
zamestnancov 

 
Prorektor Moravčík 

 navrhol, aby vedúci zamestnanci oznámili svojim podriadeným, že vzhľadom na vyhlášku hlavného hygienika je formulár 
irelevantný 

 zabezpečí aktualizáciu vnútornej legislatívy - dodatok k Príkazu rektora č. 8   
 
Dekan Kotuliak 

 informoval, že minulý týždeň sa uskutočnilo zasadnutie AS FIIT STU, ktoré prebiehalo v mimoriadne pokojnej atmosfére a 
bez komplikácií, zasadnutie bolo streamované v dostatočnej kvalite(prostredníctvom Webex)  

o  v nadväznosti na uvedené sa rektor zaujímal o stav VR FIIT STU a úpravy garantov 
 
Dekan Gatial 

 opätovne požiadal o vyjadrenie sa k návrhu na zrušenie rektorského voľna dňa 16.11.2020  
o  počas rokovania sa k zrušeniu rektorského voľna priklonili aj ďalší dekani 

 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa, či prebehli diskusie k avizovanej spolupráci medzi UK, STU a SAV (reakcia na vyhlásenie v TA3, že rokovania 
prebiehajú) 

o  rektor informoval, že bolo naplánované stretnutie za účasti pána ministra ŠVVaŠ SR, avšak stretnutie bolo 
zrušené 

 
Prorektorka Vitková 

 oboznámila prítomných, že koncepcia prípravy na on-line veľtrhy je v riešení v súčinnosti s prodekanmi jednotlivých 
fakúlt, fakulty budú mať samostatný vstup a priestor, v príprave sú aj prezentácie jednotlivých fakúlt 

 
Predseda AS STU, profesor Peciar, informoval že 

 dňa 27.10. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie AS FIIT STU, kde uviedol do funkcie príslušných senátorov 
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 dňa 29.10.2020 o 23:05 hod. obdržal e-mailom uznesenie ŠČ AS STU, ktorí využili legislatívnu možnosť stanovenú v Čl. 11 
Rokovacieho poriadku AS STU a požiadali o opätovné prerokovanie bodu 7 (návrh na odvolanie rektora) z programu 
ostatného zasadnutia AS STU 

o na základe lehôt definovaných internou legislatívou zvolal dňa 30.10.2020 o 13:00 hod. zasadnutie PAS STU, na 
ktorom sa zúčastnila väčšina členov, na základe právneho stanoviska a stanoviska doc. Hudeca, zodpovednej 
osoby STU podľa zákona č. 18/2018, prebehlo hlasovanie, ktoré rozhodlo o platnosti pôvodného stanoviska, t.j. v 
zmysle Čl. 11 Rokovacieho poriadku AS STU je stanovisko konečné 

o na základe uvedeného bol ministrovi ŠVVaŠ SR doručený list so schváleným návrhom na odvolanie rektora STU 
 že pokračujúce zasadnutie AS STU, ktoré sa malo konať 2.11.2020 bolo z dôvodu neuznášaniaschopnosti zrušené 
 najbližšie zasadnutie PAS sa uskutoční dňa 9.11.2020 a zasadnutie AS STU dňa 23.11.2020 

o  v nadväznosti na uvedené požiadal rektora o opätovné predloženie neprerokovaných materiálov na riadne 
zasadnutie AS STU 

 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 04.11.2020     Zápisnicu overil: 06.11.2020 
Erika Jevčáková, BSBA , v.r.     Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 

November 09.11.2020 PAS STU 14:00  

 23.11.2020 AS STU 14:00  

 30.11.2020 PAS STU 14:00  

December 07.12.2020 VR STU 09:00  

 
14.12.2020 

KR STU 09:00  

 AS STU 14:00  


