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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 4/2022 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 2.5.2022 

 
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., Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prof. Ing. Miloš Čambál, PhD., prof. Ing. Anton 
Gatial, DrSc., prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír 
Šooš, PhD., doc. Ing. Marián Zajko, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc., Ing. Andrej Majstrík 

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

 
1. Otvorenie 
2. Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2021/2022 a imatrikulácií v akad. roku 

2022/2023  
3. Účasť STU na veľtrhoch v období 2022/2023  
4. Letná univerzita pre stredoškolákov 2022  
5. Rôzne 
 

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 4. zasadnutia Kolégia rektora 
STU.  
 
UZNESENIE: 4.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 4. zasadnutia Kolégia rektora STU bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2021/2022 a 

imatrikulácií v akad. roku 2022/2023 
 
Prorektor Bittera konštatoval, že ide o štandardný materiál, ktorý vyplýva z § 68 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiál bol pripravený na základe návrhov jednotlivých súčastí STU. 
 
Z diskusie: 
doc. Makýš 

 konštatoval, že MTF STU nerealizuje promócie pre 1. stupeň štúdia (Bc.), zaujímal sa o dôvod 
o dekan Čambál informoval, že študenti neprejavili záujem o uvedené promócie, diplomy si vyzdvihnú na základe vopred 

určeného harmonogramu  
 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa o význam podujatia „FEISTIVAL“ 
o ide o názov celodenného, primárne neformálneho podujatia organizovaného pre študentov, v rámci ktorého sa by sa 

v budúcnosti mala realizovať aj imatrikulácia 
 
UZNESENIE: 4.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s harmonogramom tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2021/2022 a  
imatrikulácií v akad. roku 2022/2023. 
 
K BODU 3:  Účasť STU na veľtrhoch v období 2022/2023 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s prípravou účasti STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania v období 2022/2023. 
Informovala prítomných o aktuálnych veľtrhoch, konštatovala, že podrobné informácie vrátane rozsahu expozícií sú súčasťou materiálu. 
Pozornosť upriamila na veľtrh Gaudeamus Brno, kde sa ako účelné a efektívne javí spoločná expozícia s UK (napriek požiadavke na 
samostatnú expozíciu). Záverom poďakovala kolegom z FIIT STU za súčinnosť pri propagácii. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 konštatoval, že účasť na veľtrhoch je významná a relatívne nákladná činnosť, a je podmienená schválením finančných 
prostriedkov v AS STU. Upozornil, že je potrebné si stanoviť priority pre prípad nedostatočného finančného pokrytia.  

 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa, či existuje nejaká spätná väzba o študentoch, ktorí sa v priebehu štúdia vrátili zo zahraničných VŠ, napr. českých 
vysokých škôl, späť na STU, resp. na Slovensko 

o študenti prichádzajú, avšak nie masovo  
o v nadväznosti na uvedené prorektor Híveš navrhol osloviť „navrátilcov“ s cieľom spropagovať ich relevantné dôvody 

návratu 
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o doc. Makýš doplnil, že SvF STU zaznamenala vysoký nárast študentov z UA, podobný vývoj zaznamenali aj ostatné 
fakulty a ÚM STU 

 odporučil korektúru pravopisu  
 zaujímal sa o dôvod nevyplatenia štipendií študentom reprezentujúcim STU  na veľtrhoch v roku 2021 

o prorektorka Vitková konštatovala, že kvôli nedostatku finančných prostriedkov na štipendijnom fonde požiadala 
kvestora o súčinnosť, verí, že sa problém čoskoro vyrieši  

 
Dekan Čambál 

 konštatoval, že STU propaguje primárne štúdium v Bratislave, čo predstavuje pre TT problém 
o  prorektorka Vitková uviedla, že zjedná nápravu v podobe úpravy sloganu 

 
UZNESENIE: 4.3/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí pre rok 2022 s účasťou STU na veľtrhoch  Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus  
Brno, ProEduco Košice s pripomienkami. 
UZNESENIE: 4.3.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí, aby bola študentom reprezentujúcim STU na veľtrhoch 2022 (Gaudeamus - Akadémia Bratislava, 
Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, ProEduco Košice) zo strany fakúlt/ÚM vytvorená možnosť náhrady za vymeškaný výučbový proces 
v čase konania veľtrhov. 
UZNESENIE: 4.3.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí v prípade účasti na veľtrhoch (Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, 
ProEduco Košice) s udelením mimoriadneho štipendia zo štipendijného fondu, príp. z iných zdrojov v celkovej sume 2.500,- €. 
 
K BODU 4:  Letná univerzita pre stredoškolákov 2022 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s organizáciou 12. ročníka LUS. 
Konštatovala, že projekt je cielený prioritne na študentov 2. - 3. ročníkov stredných škôl, nakoľko sú kľúčové nielen pri výbere 
vysokoškolského štúdia (vzdelávanie v technických študijných odboroch; voľba maturitných predmetov/seminárov na konci 3. ročníka), 
ale aj svojho budúceho zamestnania. Cieľom LUS nie je prioritne robiť “nábor” stredoškolákov na štúdium, ale predovšetkýám rozširovať 
povedomie o STU. 
 
K dokumentu boli predložené nasledujúce pripomienky: 
Dekan Šooš 

 odporučil korektúru pravopisu a kontrolu textu 
 rovnako sa zaujímal o dôvod nevyplatenia štipendií študentom reprezentujúcim STU  na veľtrhoch v roku 2021 

 
Dekan Čambál 

 upozornil na pravdepodobný preklep v harmonograme „PREHLIADKA FAKULTY (MTF STU)“, ktorá v návrhu predstavuje len  

10 min. - bude upravené 
 

UZNESENIE: 4.4/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s realizáciou projektu “Letná univerzita pre stredoškolákov 2022“. 
 
K BODU 5:  Rôzne 
 
Dekan Šooš 

 zaujímal sa o situáciu so stravnými lístkami 
 požiadal kvestora o zaslanie podkladov k čerpaniu finančných prostriedkov (reakcia na stretnutie zo dňa 29.4.2022) 

 
Prodekan Šoltés 

 informoval sa na predpis k možnosti čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu 
o kvestor uviedol, že predpis bude k dispozícii do konca mája   

 zaujímal sa o harmonogram zosúlaďovania interných predpisov STU z hľadiska novely VŠ zákona 
o bola vytvorená pracovná skupina pre adaptáciu novely VŠ zákona, na harmonograme sa t.č. pracuje, čoskoro bude k 

dispozícii 
 
Riaditeľ ÚM STU, doc. Zajko 

 zaujímal sa o refundáciu finančných prostriedkov za výučbu SJ pre ukrajinských študentov 
 
Dekan Čambál sa zaujímal o 

 prípadné zmeny v rámci podpory študentov so špecifickými potrebami  
o  uvedené organizačne zabezpečuje Mgr. Šušková Jurkovičová 

 aktuálny stav v preplácaní nákladov v súvislosti s testovaním zamestnancov (COVID-19) 
o  t.č. bez reakcie MŠVVaŠ SR 

 situáciu s rekreačnými poukazmi  
o  náklady sa zamestnancom naďalej preplácajú 

 
Predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová 

 informovala o realizovaných rokovaniach ku KZ na rok 2022 
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Prorektor Bittera 

 informoval o termíne uzavretia nominácií na ESET Science Award – 4.5.2022 
 v.z. prorektora Strémyho uviedol nasledujúce informácie: 

o adaptácia novely – pracovná skupina pracuje na niekoľkých úlohách súčasne, primárne: 
1. Štatút správnej rady 
2. dodatok k Štatútu STU - v nevyhnutnom rozsahu, najmä Čl. 15 týkajúci sa správnej rady + zásady voľby a odvolávania 
rektora. Prípadne aj niektoré doplnkové zmeny, ako napr. určenie orgánu kvality a pod. 

K novele VŠ zákona, najmä k jej výkladu sa viedla širšia neformálna diskusia. 
 
Vzhľadom na neúčasť prorektora Strémyho na grémiu a požiadavku na prezentovanie väčšieho rozsahu informácií budú tieto zaslané 
členom kolégia rektora elektronicky. 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar 

 v súvislosti s novelou VŠ zákona informoval, že členovia AS STU majú záujem zotrvať pri aktuálnom počte členov, tzn. 44  
o uvedené má vplyv na kreovanie ďalších grémií STU 

 
Prorektorka Vitková 

 informovala, že vzhľadom na zmenu filozofie vydávania študijnej literatúry, ktorú si budú fakulty zabezpečovať vo vlastnej réžii, 
licenčné zmluvy zostávajú v gescii R STU – v príprave smernica 

 úspešná publikácia „Na začiatku bol Newton“ – je záujem o dotlač kvôli vysokému záujmu 
 informovala, že kalendáre na rok 2023 budú zamerané na prezentáciu úspechov jednotlivých fakúlt STU 

 
E. Jevčáková 

 v nadväznosti na širokú diskusiu ohľadom jedného „rektorátneho rokovacieho dňa“ požiadala prítomných o jednoznačné 
stanovisko 

o  členovia kolégia rozhodli, že všetky grémiá STU (V, KR, VR a AS) sa budú konať vždy v stredu 
 v tomto smere bude pripravený harmonogram rokovaní na nový akademický polrok 2022/2023 

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

Máj 
16.5.2022 

V STU 09:00  
 PAS STU 14:00  
 

30.5.2022 
KR STU 09:00  

 AS STU 14:00  

 
 
Zapísala: 3.5.2022        Zápisnicu overil: 3.5.2022 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD, v.r. 
 


