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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 2/2020 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 10. 02. 2020 

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

Oliver Moravčík, doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 
(v.z. dekana FIIT STU), 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., Bc. Andrej Majstrík 

 
PRIZVANÝ: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktualizácia Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU na roky 2020 –  
 2023 
3. Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. 
4. Definitívny rozpis dotácie na rok 2019  
5. Rozpočet STU 2019– rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 
6. Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU  
7. Zámer STU na zriadenie súkromnej materskej školy STUBAčik  
8. Podmienky a kritériá STU v Bratislave pre výberové konania študentov a zamestnancov na mobility programu Erasmus+ 

(Decentralizované a Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné projekty) 
9. Rôzne 
 A. Organizácia divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov 2020 – informácia 
 B. Nadácia STU pre rozvoj talentov - informácia 
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal prítomných členov kolégia rektora a informoval o programe 2. zasadnutia Kolégia rektora STU.  
 
UZNESENIE: 2.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie program 2. zasadnutia kolégia rektora bez pripomienok. 
 
K BODU 2: Aktualizácia Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej 

činnosti STU na roky 2020 – 2023 
 
Materiál uviedol rektor ako aktualizáciu súčasne platného dlhodobého zámeru. 
Informoval prítomných o zmenách, resp. doplneniach oproti pôvodnej verzii. V krátkosti zhrnul hlavné oblasti strategických cieľov, ktoré  
zahŕňajú aktualizované nástroje a indikátory. 
V rámci diskusie: 

 dekan Šooš konštatoval, že v dlhodobom  zámere absentujú konkrétne úlohy, ktoré by mali byť podľa jeho názoru súčasťou jeho 
aktualizácie 

o rektor informoval, že vedenie prijalo na svojom 1. zasadnutí Vedenia STU plán hlavných úloh, ktorý je v prípade záujmu 
k nahliadnutiu na web stránke STU 

Širšia diskusia sa viedla primárne k forme dlhodobého zámeru. Prítomní v závere konštatovali, že aktualizáciu strategického  
rozvojového plánu vzhľadom na podstatné doplnenia a rozšírenia je vhodnejšie vydať ako nový Dlhodobý zámer vzdelávacej,  
vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU na roky 2020 – 2026. V nadväznosti na uvedené rektor požiadal  
kvestora o preverenie postupu z hľadiska legislatívy. 
 
UZNESENIE: 2.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovali Aktualizáciu Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej  
tvorivej činnosti STU na roky 2020 – 2023 s pripomienkami. 
 
K BODU 3: Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. 
 
Materiál uviedol dekan FA STU, prof. Gregor. Plaketu STU navrhuje udeliť prof. Kepplovi pri príležitosti životného jubilea 70 rokov. 
 
UZNESENIE: 2.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s udelením Plakety STU prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. za mimoriadny prínos pre rozvoj Slovenskej  
technickej univerzity v Bratislave a jej začlenenie do spoločenstva popredných Európskych univerzít. 
 
K BODU 4: Definitívny rozpis dotácie na rok 2019 
 
Materiál uviedol kvestor ako úpravu dotácie z dôvodu pridelenia dotácie dodatkami k dotačnej zmluve, internej úpravy rozpočtu  
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a započítanie medzifakultných výkonov. Pozornosť upriamil na výšku neúčelovej dotácie na dofinancovanie vzdelávacej činnosti, ktorá k 
31.12.2019 zostala na rektorátnom zostatkovom účte ako nerozdelená dotácia a bude predmetom rokovania Akademického senátu STU 
dňa 24.02.2020. 
Z diskusie: 

 dekan Čambál upozornil  
o na nekorektné pomenovanie stĺpca „K“ – UVP, ktorý reálne nepredstavuje sumu vyčlenenú pre UVP, ale pre Centrum 

pre nanodiagnostiku, požiadal o opravu 
o že od marca 2019 žiada časť finančných prostriedkov presunúť na UVP, do dnešného dňa mu nebolo vyhovené 

 dekan Gatial sa zaujímal a diskutoval k niektorým vybraným položkám rozpisu dotácie  
 
UZNESENIE: 2.4/2020-KR 
Kolégium rektora prerokovalo definitívny rozpis dotácie na rok 2019 s pripomienkou. Po zapracovaní pripomienky odporúča predložiť 
materiál na zasadnutie Akademického senátu STU. 
 
K BODU 5:  Rozpočet STU 2019– rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 
 
Materiál uviedol kvestor ako úpravu dotácie z dôvodu pridelenia dotácie dodatkom č. 9 k dotačnej zmluve na rok 2019 na dofinancovanie 
vzdelávacej činnosti verejných vysokých škôl vo výške 332 661 EUR. Z tejto neúčelovej dotácie navrhol vyčleniť 85 000 EUR na činnosť, 
resp. nerozpočtované výdavky Projektového strediska STU a na podporu študentských organizácií nad rámec schváleného rozpisu dotácie 
na rok 2019. 
K uvedenému bodu sa viedla pomerne rozsiahla diskusia, v rámci ktorej: 

 v súvislosti s nálezom NKÚ dekan Čambál požiadal presunúť časť neúčelovej dotácie na sanáciu UVP 
o v nadväznosti na uvedené kvestor konštatoval, že pridelené finančné prostriedky sú určené na výkony vo vzdelávaní, 

t.j. nie je možnosť ich presunutia na UVP 
o rektor informoval, že s prorektorom Moravčíkom intenzívne rokovali s pani ministerkou Lubyovou o pridelení 

finančných prostriedkov na UVP, avšak bezúspešne 
 dekan Šooš požiadal o konkrétnejšie rozpísanie výdavkov Projektového strediska STU (PS STU) vrátane útvaru ACCORD 

a podpory študentských organizácií 
o spolu s dekanom Gatialom upozornili, že mzdy pracovníkov PS STU by mali byť hradené prioritne z projektov tak, ako 

je to na fakultách, konštatovali, že kvôli vyššej administratívnej záťaži museli na fakultách navýšiť počet pracovníkov 
projektových stredísk, ktorých mzdy sú hradené z vlastných zdrojov fakulty  

 dekan Unčík konštatoval, že niektorí pracovníci boli presunutí na PS STU z iných útvarov R STU a preto predpokladá, že presun 
bol zrealizovaný vrátane ich mzdového fondu 

o v súvislosti s uvedeným prorektor Moravčík vysvetlil detaily administrácie prebiehajúcich projektov (ACCORD, EIT, 
projekty na podporu výskumno-vývojových kapacít a pod.) vrátane plánu čerpania finančných prostriedkov a 
konštatoval, že všetky podklady, ktoré nie sú z objektívnych dôvodov zverejnené na web stránke STU, sú dostupné 
k nahliadnutiu na PS STU   

V závere rektor požiadal kvestora o podrobnejší rozpis dotácie na Projektové stredisko STU a na podporu študentských organizácií. 
 
UZNESENIE: 2.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo rozpočet STU 2019– rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve s pripomienkou. Po 
zapracovaní pripomienky odporúča predložiť materiál na zasadnutie Akademického senátu STU. 
 
K BODU 6:  Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU 
 
Materiál uviedol kvestor ako nadobudnutie nehnuteľného majetku s hodnotou nad 850.000 € v rámci realizácie projektu ACCORD – ako 
projektu financovaného z fondov Európskej únie. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
V rámci krátkej diskusie sa dekan Šooš zaujímal o dôvod absencie SjF STU v návrhu. Kvestor konštatoval, že cena rekonštrukčných prác na 
SjF STU nepresahuje zákonom stanovený finančný limit 850 000 EUR. 
 
UZNESENIE: 2.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh rektora na nadobudnutie hnuteľného majetku pre STU a odporúča materiál predložiť 
na schválenie Akademickému senátu STU a Správnej rady STU.  
 
K BODU 7: Zámer STU na zriadenie súkromnej materskej školy STUBAčik 
 
Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Bakošová ako zámer na zriadenie súkromnej materskej školy (MŠ). Informovala, že návrh 
reflektuje a rieši situáciu študentov a zamestnancov STU pri umiestňovaní detí v materských školách.  
Zároveň oboznámila prítomných o uskutočnených aktivitách, predstavila predbežnú ekonomickú analýzu vrátane nákladov na prevádzku 
a ďalšie kroky súvisiace s harmonogramom zriadenia, spustenia MŠ a uvedenia ihriska do prevádzky. Konštatovala, že prvá fáza 
rekonštrukcie priestorov je ukončená, v ďalšej fáze je potrebné splniť podmienky na zaradenie MŠ do siete škôl.  
V rámci krátkej diskusie rektor konštatoval, že k uvedenému zámeru, najmä k forme zriadenia MŠ prebehla na zasadnutí vedenia dlhá 
diskusia. Uviedol, že hlavnú zásluhu na zriadení MŠ má jej organizačný výbor v zložení doc. Štibrányi, prof. Híveš a prof. Lukeš.  
V nadväznosti na uvedené predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová, poďakovala za realizáciu zámeru, ktorý bol podľa jej vyjadrenia 
prvotne iniciovaný v rámci vyjednávania UOO STU. 
 
UZNESENIE: 2.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo a súhlasí so zámerom na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre  
deti zamestnancov a študentov STU. 
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K BODU 8: Podmienky a kritériá STU v Bratislave pre výberové konania študentov a zamestnancov na mobility programu 
Erasmus+ (Decentralizované a Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné projekty) 

 
Materiál uviedla a prezentovala prorektorka Vitková. 
Oboznámila prítomných, že dokument vznikol na základe požiadaviek programu Erasmus+ ICM, ktoré sú kladené na realizáciu projektu 
zo strany Európskej komisie. Upozornila, že výberové konanie na mobility v rámci uvedeného programu bude prebiehať verejne 
a transparentne.  
Zároveň konštatovala, že materiál bol zaslaný na pripomienkovanie jednotlivým fakultám. V rámci pripomienkového procesu bola z 
FCHPT STU (prof. Drtil) zaslaná požiadavka na úpravu textu „Uvedené kritéria je možné doplniť o špecifické požiadavky jednotlivých 
fakúlt vyplývajúce z charakteru odboru“ na „Uvedené kritéria je možné prispôsobiť o špecifické požiadavky jednotlivých fakúlt 
vyplývajúce z charakteru odboru“. Uvedená pripomienka bola akceptovaná. 
Z diskusie: 

 dekan Gatial sa zaujímal, či uvedené podmienky sa vzťahujú len na program ICM alebo na všetky programy v rámci Erasmus+   
o prorektorka Vitková informovala, že predmetný dokument zahŕňa mobility všetkých programov v rámci schémy 

Erasmus+ 
 dekan Čambál upozornil, že pripomienky MTF STU boli zaslané Mgr. Briatkovej, avšak bez spätnej väzby 

 
UZNESENIE: 2.8/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s návrhom podmienok a kritérií STU pre výberové konania študentov a zamestnancov na mobility  
programov v rámci Erasmus+ s pripomienkou. 
 
K BODU 9:  Rôzne 
K BODU 9/A:  Rôzne/Organizácia divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov 2020 – informácia 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Stručne informovala prítomných o priebehu predstavenia, spôsobu distribúcie vstupeniek a časovom harmonograme.  
 
UZNESENIE: 2.9A/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie organizačné zabezpečenie divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov 2020 a súhlasí so spôsobom  
prípravy podujatia. 
 
K BODU 9/B:  Rôzne/Nadácia STU pre rozvoj talentov - informácia 
 
Materiál uviedol rektor ako informáciu pre členov Kolégia rektora v súvislosti s možnosťou poskytnutia podielu zaplatenej dane (2 %) pre 
Nadáciu STU pre rozvoj talentov. O použití prostriedkov nadácie rozhoduje správna rada nadácie, ktorú tvoria členovia Vedenia STU. 
 
UZNESENIE: 2.9B/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o možnosti poskytnutia podielu zaplatenej dane pre Nadáciu STU pre rozvoj  
talentov. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Dekan Čambál 

 sa zaujímal o postup pri refundovaní športových poukazov 
 požiadal o vypracovanie strategického plánu prioritných akcií z fondu obnovy 

o v nadväznosti na uvedenú požiadavku  
 dekan Šooš upriamil pozornosť na dokument prezentovaný v bode 2, v ktorom sa vedenie zaväzuje 

predložiť „Rozvojovú stratégiu STU ako výskumnej inštitúcie“ a ktorá by mala obsahovať plán realizácie 
rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry 

 kvestor informoval, že 12.12.2016 bol schválený v AS STU výhľadový investičný plán STU do r. 2020, 
ktorý zahŕňa plán prioritných investičných akcií STU, ako aj ich zdrojové krytie 

 v súvislosti s uvedeným rektor požiadal kvestora o prípravu nového výhľadového investičného plánu, 
ktorý bude predložený na schválenie AS STU  

 
Kvestor 

 informoval, že na web stránke MŠVVaŠ SR bol zverejnený  Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
na rok 2020 

o v nadväznosti na uvedené oboznámil prítomných o harmonograme schvaľovania rozpisu dotácie – 24.2.2020 (V 
STU), 9.3.2020 (KR STU), 30.3.2020 (AS STU) 

 požiadal dekanov o separátne účtovanie dokladov súvisiacich s UVP  
 

Dekan Gatial 
 apeloval na zástupcov FIIT STU, aby sa zdržiavali negatívnych komentárov, ktoré môžu mať zásadný vplyv na aktuálne 

prebiehajúci nábor študentov 
 

Rektor 
 informoval, že v súčinnosti s UK BA uvažujú o udelení pol dňového rektorského voľna (od 12:00 hod.) dňa 28.2.2020 s cieľom 

umožniť študentom účasť na parlamentných voľbách 2020 
 prezentoval prvotný prehľad publikácií Q1 a Q2 na jednotlivých fakultách 
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o  konštatoval, že presné počty budú predmetom rokovania prorektora s prodekanmi 
o  v nadväznosti na uvedené dekan Šooš upozornil na potrebu prehodnotenia výšky odmeny za predmetné publikácie 

 požiadal dekanov o súčinnosť pri termínoch schvaľovania Výročnej správy o činnosti STU v jednotlivých grémiách 
 
Prorektorka Vitková  

 informovala, že v dňoch 18. – 19.2.2020 navštívi STU riaditeľka Startup centra z Aalto University, Fínsko 
o v rámci návštevy sa na FA STU dňa 18. 02. 2020 o 14:00 hod. uskutoční seminár  

 informovala, že STU bola požiadaná o spoluprácu pri poskytnutí informácií pre slovenský zastupiteľský úrad v Ottawe 
ohľadne existujúcej spolupráce slovenských vysokých škôl s kanadskými partnermi 

 poďakovala za organizáciu „road trip“ v Komárne, podujatie bolo veľmi úspešné, momentálne je v príprave ďalšie zo série 
podujatí 

 oboznámila prítomných o štatistike realizovaných mobilít, ktorá je podľa jej vyjadrenia alarmujúca, záujem výrazne klesá, 
pre ilustráciu informovala o počte podaných prihlášok v porovnaní s minulým rokom a požiadala o súčinnosť a podporu 
mobilít na fakultách: 

2019  2020 
MTF  18  10 
FEI 47  27 
ÚM 9  5 
FCHPT 33  32 
SjF 17  10 
SvF 42  30 
FA 66  44 
FIIT  počet nezmenený 
 

 predstavila novú informačnú brožúru o STU 
 

Dekan Šooš 
 informoval o ponuke štúdia v Gruzínsku, zaujímal sa, či má STU skúsenosti s gruzínskymi univerzitami 

 
Prorektor Moravčík 

 opätovne sa vrátil k problematike prerozdelenia finančných prostriedkov diskutovaných v bodoch 4 a 5 a vysvetlil 
problematické detaily 

 informoval o pripravovanom stretnutí s dekanmi FEI, FIIT, SjF a MTF STU k výzve na podporu výskumno-vývojových kapacít 
a ďalším projektom 

 oboznámil prítomných o prebiehajúcej kontrole VA a RO, ako aj o pripravovanom zasadnutí Rady VA 
 
Podpredseda AS STU 

 informoval o aktuálnej situácii na FIIT STU, prioritou AS STU je sfunkčnenie AS FIIT STU 
 
 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 11.02.2020     Zápisnicu overil: 14.02.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , v.r. 
 
 

Február 10.02.2020 PAS STU 14:00  

 24.02.2020 AS STU 14:00  

Marec 09.03.2020 KR STU 09:30 09:00 Menovanie doc. 

 16.03.2020 PAS STU 14:00  

 24.03.2020   19:00 hod. Deň učiteľov 

 30.03.2020 AS STU 14:00  


