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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 3/2020 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 09. 03. 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. 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., Bc. Andrej Majstrík, Mgr. Fedor Blaščák 

 
V úvode rokovania rektor privítal prítomných a informoval o zmene programu: 
 
1. Návrh Príkazu rektora číslo:   X/2020 – PR „Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej  
 technickej univerzite Bratislave“ 
2. Špičkové výstupy jednotlivcov 
3. Rôzne 
 
Ďalšie plánované body rokovania, ktoré boli súčasťou pôvodného programu sa automaticky presúvajú na ďalšie zasadnutie Kolégia 
rektora STU. 
 
K BODU 1: Návrh Príkazu rektora číslo:   X/2020 – PR „Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 

na Slovenskej technickej univerzite Bratislave“ 
 
Materiál uviedol rektor. 
Úvodom informoval, že všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov STU a hromadné podujatia organizované STU sa rušia, 
resp. ich termín sa presúva zatiaľ na neurčito. Kontaktná výučba na STU sa okamžite, dňom 09.03.2020, na dobu dvoch týždňov 
prerušuje. 
 
Prorektor Moravčík následne informoval prítomných, že v nedeľu, dňa 08.03.2020, sa zúčastnil krízového zasadnutia, ktoré zvolali rektori 
STU a UK v Bratislave za účasti pracovníka z Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu, po konzultácii aj s Hlavným hygienikom 
Slovenskej republiky, vzhľadom na potvrdený výskyt koronavírusu COVID-19 medzi pracovníkmi UK v Bratislave. Rektori UK v Bratislave 
a STU rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predchádzať masívnemu šíreniu nákazy vzhľadom na skutočnosť, že v domovoch 
mládeže len v Mlynskej doline je ubytovaných viac ako 10 000 študentov oboch univerzít, čo si vyžaduje koordinovaný postup oboch 
univerzít.  
Bolo prijaté spoločné rozhodnutie, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 sa na dva týždne prerušuje kontaktná výučba. 
Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia, e-learningom alebo inou vhodnou metódou.  
Rektor upriamil pozornosť na pripravovaný príkaz rektora, ktorý o.i. dáva možnosť dekanom fakúlt a nimi povereným osobám stanoviť 
ďalšie podrobnosti.  
K návrhu sa viedla voľná diskusia, v rámci ktorej: 

 dekani odporučili 
o obmedziť, príp. zvážiť domáce a zahraničné pracovné cesty všetkých zamestnancov a prijímanie zahraničných návštev 

na pôde STU 
o pri „práci doma“ rozdeliť zamestnancov na kreatívnych a administratívnych 
o zvážiť činnosť jedální STU 
o zvážiť čerpanie minuloročných dovoleniek 

 kvestor navrhol doplniť pravidlá pre zamestnancov vykonávajúcich „plnenie úloh zo zákonom stanovených termínov“ 
 dekan Oravec  

o sa zaujímal o pojem „dištančná“ výučba 
 rektor dal do pozornosti možnosť využitia „Google Meet“, ktorý je súčasťou „Google Suit“ a kládol dôraz na 

posilnenie bezkontaktného spôsobu výučby do budúcnosti 
o  požiadal o koordináciu postupu pri hlásení osôb, ktorí navštívili ohrozené oblasti 

 zoznam je potrebné priebežne posielať p. Chabroňovi 
 dekan Kotuliak sa zaujímal o postup týkajúci sa firiem, ktoré sú v prenajatých priestoroch na fakultách 

 
UZNESENIE: 3.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh Príkazu rektora číslo:   X/2020 – PR „Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave“ s pripomienkami. Po zapracovaní pripomienok odporúča 
predmetný príkaz okamžite vydať. 
 
K BODU 2: Špičkové výstupy jednotlivcov 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik v súlade s plánom hlavných úloh.  
Informoval prítomných, že špičkové výstupy zahŕňajú publikácie, architektonické a umelecké diela a patenty, ktoré možno považovať za 
významné v medzinárodnom kontexte za rok 2019.  Do projektu sa zapojili všetky fakulty, Ústav manažmentu a  Centrum STU pre 
nanodiagnostiku. V nadväznosti na uvedené informoval, že vyčlenené finančné prostriedky budú presunuté na fakulty v súlade 
s vyhodnotením. Upozornil, že súčasťou autorských kolektívov sú aj doktorandi, ktorí už nie sú zamestnancami STU, a preto navrhol 
vyplatiť odmenu len tým, ktorí sú t.č. v stave STU. 
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UZNESENIE: 3.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o špičkových výstupoch jednotlivcov na STU. 
 
K BODU 3: Rôzne 

 
V rámci bodu Rôzne kvestor požiadal dekanov o zaslanie písomných pripomienok k návrhu rozpočtu STU, ktorý mal byť predmetom 
3. rokovania kolégia rektora. 

 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 09.03.2020     Zápisnicu overil: 11.03.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , v.r. 
 
 

Marec 16.03.2020 PAS STU 14:00  !_ZRUŠENÉ_! 

 24.03.2020   19:00 hod. Deň učiteľov !_ZRUŠENÉ_! 

 30.03.2020 AS STU 14:00  !_ZRUŠENÉ_! 


