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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPIS č. 6/2022 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 27.6.2022 

 
PRÍTOMNÍ:   Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Mgr. Rastislav Igliar, doc. Ing. 

Maximilián Strémy, PhD., prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., prof. Ing. arch Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. Ján 
Híveš, 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, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. 
Ing. Stanislav Unčík, PhD., doc. Ing. Marián Zajko, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD., Bc. Filip Kušnír 

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

 
1. Otvorenie 
2. Smernica rektora STU – Pravidlá na tlač dekrétov, diplomov a ocenení vydávaných na STU v Bratislave  
3. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici rektora Podmienky zabezpečovania stravovania zamestnancov STU v Bratislave 
4. Rôzne 
 

K BODU 1:  Otvorenie 
 
Rektor v úvode rokovania privítal členov kolégia rektora a prizvaných hostí.  
Informoval o záveroch, resp. vyjadrení VR SAAVŠ k podnetu - protestu študentov FIIT STU ku kvalite výučby z roku 2020. Zistené 
pochybenia boli primárne formálneho charakteru. V tejto súvislosti rektor zablahoželal dekanovi Kotuliakovi k úspechu. 
Ohľadom kauzy bývalej rakúskej ministerky Aschbacher agentúra zatiaľ nedospela k záveru. 
 
Následne informoval o programe 6. zasadnutia Kolégia rektora STU.  
 
UZNESENIE: 6.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 6. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 2:  Smernica rektora STU – Pravidlá na tlač dekrétov, diplomov a ocenení vydávaných na STU v Bratislave 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková ako návrh interného predpisu o oceneniach používaných na úrovni STU v 2. čítaní a po zapracovaní 
pripomienok z ostatného zasadnutia rozšíreného vedenia. 
 
Z diskusie: 
Kvestor 

 upozornil, že v rámci uznesenia sa schvaľuje alokácia rozpočtových prostriedkov, ktorých výška však v materiáli absentuje, 
finančnú stránku predkladanej smernice navrhol dopracovať (ako aj napr. zvážiť nekupovanie licencií nových softvérov a pod.) 

o prorektorka Vitková konštatovala, že smernica sa vydáva vo všeobecnej rovine, nie je zvykom, aby obsahovala aj 
finančné požiadavky, k licenciám uviedla,  že nejde o náročné a drahé softvérové riešenia 

 
UZNESENIE: 6.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s alokáciou rozpočtových prostriedkov na zabezpečovanie výroby obalov, tubusov, medailí, tlač  
dekrétov/diplomov k udeľovaným titulom a oceneniam,  blahoprajných kariet, ako aj ich skladovanie a evidenciu na pracoviskách  
v zmysle kompetencií definovaných smernicou (kancelária rektora, útvar vedy a výskumu). 
UZNESENIE: 6.2.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí, aby k termínu platnosti interného predpisu STU použila pôvodné obaly/tubusy/kazety k niektorým 
oceneniam a udeleným titulom do ich úplného spotrebovania. 
 
K BODU 3:  Návrh Dodatku č. 1 k Smernici rektora Podmienky zabezpečovania stravovania zamestnancov STU v Bratislave 
 
Materiál uviedol kvestor. 
Ide o zmeny súvisiace s uzatvorením Kolektívnej zmluvy STU na rok 2022 – výška príspevkov na stravu bude stanovená na základe 
aktuálne platnej kolektívnej zmluvy. 
 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia, bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE: 6.3/2022-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Smernici rektora Podmienky zabezpečovania stravovania zamestnancov 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bez pripomienok a odporúča predmetný interný predpis vydať. 
 
K BODU 4:  Rôzne 
 
V rámci uvedeného bodu rektor otvoril diskusiu na 3 témy: 

1. vnútorný systém kvality (doc. Makýš, prorektor Stanko) 
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 Rada pre VSK schválila v súlade s harmonogramom a termínmi všetky študijné programy, boli zrušené všetky neplatné 
a nevyhovujúce HaI konania, v priebehu týždňa budú zrušené aj tie študijné programy, ktoré STU v budúcnosti 
neplánuje využívať 

 softvérové riešenia – prorektor Stanko zaujal stanovisko v rámci zabezpečenia softvérových produktov potrebných pre 
zabezpečenie kvality a akreditácia ŠP. Informoval, že na základe konsenzu komisie tvorenej prorektorom pre 
vzdelávanie (doc. Bittera),  zástupcom povereným pre kvalitu za STU (doc. Makýš), riaditeľom CVT STU (Ing. Ďurkovič), 
STU integrátorom AIS (Ing. Bujdáková) a vedúcou Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov (Mgr. Michelková) 
bolo dohodnuté, že  
1. reporting ŠP a štatistiky na public WEB a pre interné potreby budú za STU elaborované v MS Power BI. Práce 

vykonané v letných mesiacoch – zaobstarané jednorázovo. 
2. modul riadenia akreditačného procesu integrovaného v AIS, ktorý bol overený, bude zaobstaraný v rámci AIS 

v najbližšom čase s implementáciou do októbra. 
3. podobne modul hodnotenia študentov a učiteľov – bude zaobstaraný v rámci AIS. 

Vzhľadom na posledné dva moduly a ich cyklickom spôsobe financovania s inflačnou multiplikáciou v ďalších rokoch vyplynula potreba 
alternatívneho zabezpečenia uvedených funkcionalít. 

 
2. projekt ACCORD – aktuálne informácie (kvestor) 

 rokovania za účelom dohodnutia ďalšieho postupu so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. prebiehajú, v rámci MŠVVaŠ SR 
existuje možnosť navýšenia finančných prostriedkov, avšak ministerstvo zatiaľ uvedenú alternatívu nepripúšťa 

3. MŠ STUbáčik – spôsob a možnosti financovania zo strany fakúlt/R STU (kvestor) 
 predseda Rady školy pri MŠ STUbáčik oslovil vedenie s požiadavkou o finančný príspevok zriaďovateľa na prevádzku 

MŠ vo výške 47 tis. EUR 
o kvestor konštatoval, že zmluva pre naplnenie požiadavky neexistuje 
o situácia v MŠ je kritická a je potrebné nájsť spôsob, ako pristúpiť k riešeniu uvedeného problému, keďže ide 

o tretí subjekt (činnosť MŠ nepatrí medzi hlavné činnosti školy, nie ani zahrnutá v Štatúte STU) 
 obdobný problém sa javí pri zriadení MŠ pri MTF STU v Trnave (dekan Čambál) 
 v rámci širokej diskusie bolo prezentovaných niekoľko možností riešenia (Kolektívna zmluva, sponzoring, Nadácia pre rozvoj 

talentov STU, podnikateľská činnosť, školné a pod.), je však potrebné nájsť taký spôsob (zdroj financovania), resp. prijať také 
rozhodnutie, ktoré bude záväzné a umožní prideliť materskej škole finančné prostriedky v súlade s legislatívou, tzn.  legitímnym 
spôsobom 

 prítomní otvorili aj otázku začlenenia MŠ do OŠ STU – bude predmetom diskusie na rokovaní AS STU 
 
K uvedeným témam sa viedla rozsiahla neformálna diskusia, v rámci ktorej boli prijaté nasledovné závery: 
UZNESENIE: 6.4.1/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informácie o aktuálnom stave VSK na STU a ukladá pripraviť alternatívne softvérové riešenie 
a zabezpečiť tak funkcionalitu systému. 
 
UZNESENIE: 6.4.2/2022-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie aktuálne informácie o projekte ACCORD. 
UZNESENIE: 6.4.2A/2022-KR 
Kolégium rektora STU odporúča pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. 
UZNESENIE: 6.4.2B/2022-KR 
Kolégium rektora STU ukladá vypracovať návrh odpovedí stavebnej spoločnosti realizujúcej rekonštrukčné práce na FCHPT STU (AVA-
stav, s.r.o.) a následne ich zaslať na pripomienkovanie, finalizáciu a samotný podpis rektorovi.  
          Z: dekan Gatial, kvestor, Ing. Belko 
          T: čo najskôr 
 
UZNESENIE: 6.4.3/2022-KR 
Kolégium rektora STU vyjadruje názor, že z hľadiska propagácie je činnosť MŠ STUbáčik neoceniteľná. Zároveň je vnímaná ako úspešný 
sociálny program.  
UZNESENIE: 6.4.3A/2022-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s poskytnutím finančnej podpory pre MŠ STUbáčik. Príspevok bude proporčne zložený (podľa počtu detí) 
z finančných zdrojov fakúlt (okrem MTF STU) vrátane ÚM STU a R STU. O konkrétnom spôsobe realizácie platby bude informovať kvestor. 
 
Ďalej v rámci bodu Rôzne: 
Kvestor 

 vzhľadom na schválenie rozpisu dotácie správnou radou bude fakultám zaslané oznámenie o schválení výšky dotácie 
o začiatkom mesiaca júl budú súčastiam pridelené finančné prostriedky v súlade s rozpisom = uzatvára sa provizórium 

 požiadal o zaslanie návrhov rozpočtu fakúlt do 10.7.2022 (po schválení v AS fakulty) 
 
Dekan Čambál 

 informoval, že Výročnú správu o hospodárení MTF STU na základe zaslanej výzvy tajomníkom zašle pojej schválení v AS fakulty, 
t.j. po 1.7.2022  

o  kvestor doplnil, že uvedená požiadavka vyplynula z uznesenia EK AS STU 
 informoval o aktuálnom stave rekonštrukcie plavárne 
 v nadväznosti na rokovanie rozšíreného vedenia požiadal opätovne o informáciu k spôsobu riešenia zmien v radách ŠP a v 

päticiach 
 
Predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová 

 poďakovala za podporu pri účasti na protestnom zhromaždení, ktoré organizovalo OZ PŠaV na Slovensku 
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 ocenila, že sa v najbližších dňoch pristúpi k podpisu KZ na rok 2022 
 

Prorektor Strémy 
 informoval o záveroch stretnutia na ÚV SR – uvažuje sa o vzniku nového MŠVVaVŠ (vysokého školstva) SR 
 projekt SCDI, do ktorého sa STU zapojila a ponúkla expertízy, analýzy, experimenty v hodnote viac ako 750 tis. EUR, nezískal 

priame financovanie v Bruseli, ale získal seal of excellence/pečať excelentnosti, čím sa predpokladá financovanie z národných 
zdrojov, v prípade Slovenska to je Fond obnovy a odolnosti 

 v rámci ERC starting granty vyzval prodekanov jednotlivých fakúlt vytipovať potenciálnych uchádzačov (šikovných mladých 
vedcov do 7 rokov po PhD.), ktorí by mohli mať šancu pri cielenej podpore projektového strediska s riešiteľmi perspektívne 
uspieť  
Termín výzvy: október 2022 

 výzva - projekty a technológie zaujímavé pre mesta a regióny s cieľom posilniť a sprostredkovať spoluprácu na projektovej, 
komerčnej alebo študentskej spolupráce . Vzniká zoznam urbanistických, zelených, udržateľných, komunitných alebo 
technologických riešení za STU.  

 k strategickým/rozvojovým aktivitám smerom do vnútra univerzity: 
o uskutočnili sa prvé stretnutia skupiny pre bezemisnú a udržateľnú univerzitu, pod vedením prodekana Morgensteina, 

pracovná skupina pozostáva nielen z domácich, ale aj z medzinárodných odborníkov (Fínsko, Rakúsko, Španielsko – 
Barcelona), resp. zástupcov miest a regiónov   

 v krátkom čase budú predstavené prvé opatrenia alebo návrhy na realizáciu, ktoré postupne prejdú 
jednotlivými grémiami  

o bola vytvorená pracovná skupina, ktorá bude mať na starosti vypracovanie akčného plánu vyplývajúceho zo stratégie 
rodovej rovnosti 

 vedúcou sa stala doc. Lucia Bírošova z FCHPT STU, členkami sa stali aj napr. Dagmar Žáková zo SvF STU (za 
študentov), zastúpenie bude mať aj organizácia, ktorá pôsobí v danej oblasti v Aj ty v IT – p. Petra Kotuliaková  

 
Prorektor Híveš informoval, že  

 CVTI SR spracovalo podklady z verejných škôl o úspešnosti grantov za rok 2021 
o  VŠ boli požiadané o verifikáciu údajov – žiadosť zaslaná na fakulty, termín na odpovede do 30.6.2022 

 je vyhlásená výzva na predloženie nominácie na „Cenu za vedu a techniku“ pre rok 2022 – informácia bude zaslaná na fakulty 
 v súlade s harmonogramom bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých 

výskumníkov a výzva na predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov 
 
Predseda AS STU, prof. Peciar  

 informoval, že zasadnutie AS STU sa kvôli vysokým teplotám uskutoční vo veľkej zasadacej sieni rektora  
 
Prorektorka Vitková 

 informovala o programe pripravovaného stretnutia s Vedením Óbuda University, ktoré je plánované v dňoch 14. – 15.7.2022 
o na stretnutí sa vyžaduje účasť dekanov, resp. zástupcov s cieľom dohodnúť spoluprácu medzi jednotlivými fakultami 
o požiadala o nahlásenie okruhu tém a pracovísk, ktoré budú prezentované partnerom do  1. 7. 2022 

 informovala, že dňa 17.6.2022 navštívil STU generálny sekretár organizácie CESAER, informovala o záveroch, stretnutie bolo 
hodnotené ako vysoko prospešné 

 konštatovala, že v priebehu týždňa sa očakávajú výsledky z konzorcia EULIST 
 
E. Jevčáková, tajomníčka 

 požiadala prítomných (tých, ktorí zatiaľ nereagovali) o zaslanie plánu dovoleniek a služieb počas letného obdobia  
 informovala, že najbližšie oficiálne zasadnutie Kolégia rektora STU je plánované o 3 mesiace, t.j. 28.9.2022 

 
V závere rektor poďakoval členom kolégia rektora za aktívnu účasť na všetkých doteraz realizovaných zasadnutiach a poprial prítomným 
príjemne strávené letné dovolenkové obdobie. Konštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný a ukončil 6. zasadnutie Kolégia rektora 
STU.  
 
 
Plánované termíny najbližších zasadnutí: 
 

September 14.9.2022 PAS STU 14:00 TBC 

 19.9.2022   10:00 slávnostné otvorenie AR 

 
28.9.2022 

KR STU 09:00  
 AS STU 14:00 TBC 

 
 
Zapísala: 28.6.2022       Zápisnicu overil: 29.6.2022 
Erika Jevčáková, BSBA, v.r.       prof. Ing. Ján Híveš, PhD, v.r. 
 


