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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 1/2020 
zo zasadnutia Správnej rady STU zo dňa 18. 06. 2020 

 
PRÍTOMNÍ:   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Ing. Vladimír Slezák, Ing. Juraj Hirner, Ing. Mário Lelovský, 

Ing. Ján Király, Mgr. Peter Kostík, Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.,  
Ing. Elena Štefancová, Ing. Mario Schrenkel, Ing. Karol Pavlů, Ing. Richard Marko  

 
PRIZVANÍ HOSTIA:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU 

Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU 
Oliver Moravčík, Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing., prorektor STU 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prorektorka STU 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prorektorka STU 
prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor STU 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prorektor STU 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda AS STU 
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan SjF STU 

 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: Ing. Mario Schrenkel  

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 12 členov. Správna rada STU (SR STU) bola uznášaniaschopná. 
Zasadnutie Správnej rady STU otvoril a viedol jej predseda, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Privítal prítomných a prizvaných 
hostí.  
  
Predseda Správnej rady STU oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. Konštatoval, že v programe nie je 
zahrnutý návrh rozpočtu a požiadal rektora o stanovisko. 

 Rektor vysvetlil, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu (pandémia COVID-19) bude rozpočet predložený na schválenie 
na jesenné zasadnutie SR STU.  

Ing. Király konštatoval, že v programe chýba aktualizácia Dlhodobého zámeru STU.  
 Rektor informoval, že v nadväznosti na diskusiu v akademickej obci sa nové vedenie rozhodlo predložiť návrh na nový 

Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti na roky 2020 - 2026, 
ktorý bude predložený na prerokovanie na jesenné zasadnutie SR STU. 

Ing. Király navrhol presunúť bod 11 do bodu Rôzne.  
Ing. Marko naopak navrhol zaradiť uvedený bod do programu skôr, nakoľko sa očakáva rozsiahlejšia diskusia a z časového 
hľadiska by mohla byť ohrozená potrebná účasť.  
Predseda SR STU uviedol, že správna rada by mala prioritne schvaľovať dokumenty, ktoré sú určené zo zákona a z uvedeného 
dôvodu návrh Ing. Marka nepovažoval za vhodný.  
 
Predseda správnej rady vyzval prítomných vyjadriť sa k návrhu Ing. Királyho na presun bodu 11 do bodu Rôzne. 
Hlasovanie: za – 7, proti – 3, zdržal sa – 1 
Predseda SR STU konštatoval, že návrh na zmenu programu bol prijatý. 
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2019 
4. Výročná správa o činnosti STU za rok 2019 
5. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2019 
6. Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU (projekt ACCORD) 
7. Vyhodnotenie plnenia indikátorov Dlhodobého zámeru STU 
8. Podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU 
9. Návrh na zjednotenie podpory oficiálne registrovaným študentským organizáciám na STU v Bratislave 
10. Etický kódex zamestnanca STU – informácia 
11. Aktuálne témy na STU - ústna informácia 
12. Rôzne 

A. Podklady od dekana FIIT STU vyžiadané Správnou radou STU a aktuálne informácie 
13. Záver 
 
UZNESENIE: 1.1/2020-SR 
Správna rada STU schvaľuje program s pripomienkou. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 1, zdržal sa – 0 
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K BODU 2:             Kontrola uznesení 
 
V rámci kontroly uznesení predseda konštatoval, že k termínu zasadnutia správnej rady sú evidované nasledujúce uznesenia: 
 
UZNESENIE: 2.4.1/2019-SR 
Správna rada STU po schválení v Akademickom senáte STU odporúča materiál „Návrh rektora na založenie inej právnickej 
osoby Centrum pre umelú inteligenciu“ spolu s prílohami zaslať na schválenie členom správnej rady procedúrou per rollam, t.j. 
udeliť predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na založenie inej právnickej osoby „Centrum pre umelú inteligenciu“ a 
s peňažným vkladom do tejto právnickej osoby.  
 
Uznesenie je splnené. Materiál bol schválený per rollam hlasovaním zo dňa 26.02.2020, záznam č. 1/2020-SR_PR zaslaný 
členom správnej rady dňa 01.04.2020. 
 
UZNESENIE: 2.4.2/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zahrnúť vyhodnotenie aktivít záujmového združenia Centrum pre umelú inteligenciu do Výročnej  
správy o činnosti STU. 
 
Vyhodnotenie bude zahrnuté do VS o činnosti STU za rok 2020. 
 
UZNESENIE: 2.5.1/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zvážiť vstup STU do ďalších významných obchodných a priemyselných komôr pôsobiacich na 
Slovensku. 
 
Prorektor Uherek ústne informoval, že STU prehodnotila svoju možnú časť v ďalších komorách zastúpených na Slovensku, 
konkrétne v Slovensko-rakúskej obchodnej komore, Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore a Francúzsko-
slovenskej obchodnej komore (zastúpenie má SjF STU). Uvedené obchodné komory nemajú pracovné skupiny s prepojením na 
akademickú sféru. 
Predseda správnej rady konštatoval, že SR STU berie na vedomie informáciu a navrhol vrátiť sa k téme opäť o rok po 
vyhodnotení členstva STU v Americkej obchodnej komore.  
 
UZNESENIE: 2.8/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie návrh úprav a doplnení Dlhodobého zámeru STU s pripomienkami. 
Pripomienky: 
Správna rada STU odporúča zapracovať do dlhodobého zámeru: 
1. uplatnenie nového vnútorného systému kvality 
2. indikátory v oblasti správa a riadenie 
 
Uznesenie je splnené. Pripomienky boli zapracované, po diskusii v akademickej obci bude DZ STU predložený na jesenné 
zasadnutie. 
 
UZNESENIE: 2.8.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU 
(prehľady o počtoch študentov na I. a II. stupni štúdia) a následne zaradiť do programu jarného zasadnutia Správnej rady bod 
„Diskusia o možnosti uplatnenia, resp. prípravy profesijného bakalára na STU“ za účasti dekana SjF STU, s cieľom prezentovať 
dosiahnuté výsledky. 
 
Uznesenie je splnené. Písomný materiál k uvedenému uzneseniu je zaradený do programu v rámci bodu 8.  
Prizvaný: dekan SjF STU, prof. Šooš. 
 
UZNESENIE: 2.9/2019-SR 
Správna rada STU berie na vedomie zámer na vydanie etického kódexu pre spoluprácu s potenciálnymi partnermi STU 
a odporúča uplatniť jednotný štandardizovaný formulár. 
 
Uznesenie je splnené. Písomný materiál k uvedenému uzneseniu je zaradený do programu v rámci bodu 10. 
 
UZNESENIE: 2.10.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada MŠVVaŠ SR prehodnotiť vládne štipendiá, t.j. významne navýšiť počet vládnych štipendií pre rok 2020. 
 
Uznesenie je splnené. List č: sekr./2/177/2020 spolu s výpisom zo zápisnice č. 5/2019-SR zaslaný 07.01.2020, bez odozvy. 
 
UZNESENIE: 2.10.2/2019-SR 
Správna rada STU odporúča zjednotiť podporu oficiálne registrovaným študentským organizáciám pôsobiacim na STU.  
 
Uznesenie je splnené. Písomný materiál k uvedenému uzneseniu je zaradený do programu v rámci bodu 9. 
 
 
 



 

 

Za správnosť: Erika Jevčáková, 23.06.2020                    Zápisnica č. 1/2020 – SR STU zo dňa 18.06.2020 
3 

UZNESENIE: 2.11.1/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU pripraviť pravidlá pre patentovú politiku univerzity s cieľom zvýšiť podiel na podaných 
patentoch.  
 
Uznesenie je splnené. Prorektor Uherek ústne informoval, že pravidlá a jednotný postup pre patentovú politiku má STU 
stanovené v Smernici rektora o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva.  
 
UZNESENIE: 2.11.2/2019-SR 
Správna rada STU žiada Vedenie STU, aby v spolupráci s TUKE pripravilo koncept zabezpečenia členských príspevkov pre 
plnohodnotné členstvo v EIT.  
Správna rada STU následne za podpory priemyslu žiada rektora STU o predloženie konceptu na MŠVVaŠ SR a MF SR.  
 
Prorektor Moravčík ústne informoval o potrebe obnovy rokovaní s novým ministrom ŠVVaŠ SR, navrhol posun termínu 
kontroly uznesenia na jeseň 2020.  
 
UZNESENIE: 1.2/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení a súhlasí s predĺžením termínu plnenia uznesení  
č. 2.11.2/2019-SR (jeseň 2020) a 2.5.1/2019-SR (jún 2021).  
Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 3:  Správa o činnosti Správnej rady STU za rok 2019 
 
Materiál uviedol predseda správnej rady. 
Správna rada verejnej vysokej školy podľa zákona najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej 
vysokej školy správu o svojej činnosti.  
 
UZNESENIE: 1.3/2020-SR 
Správna rada STU schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady STU za rok 2019 bez pripomienok a ukladá tajomníčke zverejniť 
predmetnú správu na internetovej stránke STU.  
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 4: Výročná správa o činnosti STU za rok 2019 
 
Výročná správa sa predkladá na pravidelnej báze každý rok v súlade s požiadavkami MŠVVaŠ SR. Správa bola schválená v  
Akademickom senáte STU dňa 01.06.2020 uznesením č. 1.4/2020.   
Rektor zosumarizoval najdôležitejšie udalosti za rok 2019. Poďakoval spoločnosti ESET, ktorá čiastočne financuje a podporuje 
Univerzitný technologický inkubátor STU. Pozornosť však upriamil aj na problém veľkého počtu budov, vysokého počtu 
zamestnancov vo vzťahu  znižujúcemu sa počtu študentov. Konštatoval, že je potrebné zamyslieť sa nad spôsobom, ako 
univerzitu zefektívniť.  
K dokumentu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej prítomní diskutovali na tému konverzných ročníkov, nepomeru počtu 
zamestnancov a študentov na fakultách, uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, ako aj potrebe štartovacích bytov pre 
úspešných absolventov. 
 
UZNESENIE: 1.4/2020-SR 
Správna rada STU prerokovala Výročnú správu o činnosti STU za rok 2019 s pripomienkami. 
Správna rada STU oceňuje výsledky, ktoré STU dosiahla za rok 2019, osobitne  

 vysokú uplatniteľnosť absolventov v praxi,   
 úspešnosť pri získavaní projektov H2020 a  
 začatie systematickej podpory pre mladých vedeckých pracovníkov na STU. 

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 5:  Výročná správa o hospodárení STU za rok 2019 
 
Materiál uviedol kvestor.  
Výročná správa o hospodárení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za rok 2019 je vypracovaná v súlade so zákonom č. 
131/2002 Z.z.  § 20 ods. 1 písm. b) a podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2019. Údaje vo výročnej správe vychádzajú z riadne vedeného 
účtovníctva za rok 2019. Prezentované výsledky zahŕňajú hospodárenie celej STU vrátane všetkých súčastí univerzity – 
jednotlivých fakúlt, univerzitných pracovísk a účelových zariadení.   
Kvestor konštatoval, že tento rok vzniká STU povinnosť mať audítorom overenú účtovnú závierku, čo sa aj uskutočnilo. Správa 
z auditu bude predmetom rokovania Vedenia STU.  
Na základe upozornenia predsedu správnej rady doplnil ústne návrh na rozdelenie kladného výsledku hospodárenia a to 
presunom do rezervného fondu.  
K dokumentu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zaujímali o verejne avizované podania opravných daňových 
priznaní avizované zo strany FIIT STU, ako aj ďalšie aspekty správy - záporný hospodársky výsledok STU bez sociálnej podpory 
študentov a absenciu informácií o fakultách a ich hospodárení.  
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UZNESENIE: 1.5/2020-SR 
Správna rada STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení za rok 2019 a rozdelenie výsledku hospodárenia na základe návrhu 
kvestora. Zisk bude v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení použitý v plnej výške na tvorbu 
rezervného fondu. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
 
K BODU 6: Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU (projekt ACCORD) 
 
Materiál uviedol rektor. 
Ide o postup v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom nadobudnutia nehnuteľného 
majetku s hodnotou nad 850.000 € v rámci realizácie projektu ACCORD. 
Rektor informoval, že sa jedná o zhodnotenie existujúcich budov, v ktorých sa realizuje projekt ACCORD.  
K materiálu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov správnej rady neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez  
pripomienok. 
 
UZNESENIE: 1.6/2020-SR 
Správna rada STU dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU 
v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 7:  Vyhodnotenie plnenia indikátorov Dlhodobého zámeru STU 
 
Materiál uviedol rektor. 
Rektor uviedol, že dlhodobý zámer obsahuje všeobecné a konkrétne ciele, nástroje a indikátory, ktorými sa tieto ciele a nástroje 
sledujú. Tento rok sa jednotlivé indikátory vyhodnocovali za obdobie rokov 2015 – 2019. 
K dokumentu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zaujímali aj o indikátory s negatívnou tendenciou, ako je 
napr. vývoj počtu publikácií študentov a doktorandov, podiel študentov absolvujúcich časť štúdia v zahraničí a nízky počet 
zahraničných študentov na STU. Členovia správnej rady navrhli do porovnania zahrnúť aj zahraničné univerzity, predovšetkým 
z ČR, ako aj indikátory odzrkadľujúce vývoj patentov a úžitkových vzorov. Taktiež ocenia víziu STU, resp. zámer, ktorý chce STU 
v budúcnosti dosiahnuť. 
 
UZNESENIE: 1.7/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o plnení indikátorov Dlhodobého zámeru vzdelávacej, vedeckovýskumnej, 
umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU za obdobie 2015 – 2019.  
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 8: Podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v zmysle uznesenia č. 2.8.1/2019-SR.  
Prizvaný: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan SjF STU. 
Dekan SjF STU uviedol, že iniciatíva vznikla na báze spolupráce fakulty s praxou. Záujem o profesijných bakalárov deklarujú  
najmä automobilový a strojársky priemysel.  
K dokumentu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej prítomní upriamili pozornosť najmä na problém negatívneho 
vnímania profesijného bakalára a možné obavy zo zníženia kvality štúdia na výskumnej univerzite akou je STU po zavedení  
takéhoto programu. Pokus o zavedenie profesijného bakalára bol aj na FCHPT a FEI, zatiaľ nebol schválený. Členovia správnej  
rady sa zhodli, že je potrebné zvýšiť spoločenskú prestíž profesijného bakalára a v prípade záujmu praxe hľadať spôsoby, ako  
túto otázku riešiť širšie, nie iba na pôde STU. 
V závere predseda SR STU konštatoval rôznorodosť názorov na samotnej univerzite. Navrhol do diskusie ako partnera  
prizvať MŠVVaŠ SR a konzultovať otázku financovania, podpory a spôsob praktickej realizácie. 
 
UZNESENIE: 1.8/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie podklady k diskusii o možnosti prípravy profesijných bakalárov na STU. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
K BODU 9: Návrh na zjednotenie podpory oficiálne registrovaným študentským organizáciám na STU 

v Bratislave 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že dokument bol vypracovaný v spolupráci so študentmi, ktorí zároveň identifikovali problémy študentských  
organizácií pri rozdielnych podmienkach nájmov. Zároveň predstavila návrh riešenia zjednotenia podpory oficiálne  
registrovaným študentským organizáciám s vyjadrením najvyššej, vysokej a strednej priority. 
K materiálu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov správnej rady neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez  
pripomienok. 
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UZNESENIE: 1.9/2020-SR 
Správna rada STU oceňuje návrh na zjednotenie podpory oficiálne registrovaným študentským organizáciám na STU  
v Bratislave a odporúča postupovať v zmysle predloženého materiálu. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
K BODU 10: Etický kódex zamestnanca STU – informácia 
 
Materiál uviedol rektor. 
V krátkosti informoval, že sa jedná o aktualizovaný etický kódex. Etický kódex je zároveň súčasťou návrhu dodatku 
k pracovnému poriadku. Návrh je upravený podľa aktuálnych potrieb. Ide o pracovnú verziu, ku ktorej je možné zasielať 
pripomienky. Dokument bude predložený na rokovanie AS STU v jeseni. 
 
UZNESENIE: 1.10/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie informáciu o návrhu etického kódexu zamestnanca STU.  
Pripomienky, resp. návrhy na úpravu dokumentu je možné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu frantisek.uherek@stuba.sk 
do 31.8.2020. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
K BODU 11: Aktuálne témy na  STU – ústna informácia 
  
Informácie o aktuálnych témach na STU prezentoval rektor.   
Oboznámil prítomných o udalostiach, ktoré sa uskutočnili v období od ostatného riadneho zasadnutia správnej rady.  
 
K tým najvýznamnejším patria: 

 zmena vo Vedení STU, dňa 26.2.2020 bol na vlastnú žiadosť odvolaný z pozície prorektora pre vedu a výskum, prof. 
Szolgay, a 27.2.2020 bol do uvedenej pozície menovaný prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  

 STU sa počnúc 1.1.2020 stala členom AmCham a SBA 

 pandémiu COVID19 STU úspešne zvládla plynulým prechodom na dištančnú formu vzdelávania 

 bola zriadená skupina Impulz Korona STU pod vedením prorektora Uhereka, evidujeme viac ako 50 návrhov,  

 Materská škola STUbáčik začala prijímať prihlášky, 23.3.2020 bola zaslaná žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie do 
siete škôl, bolo vyhlásené VK na riaditeľa/riaditeľku, t.č. mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom ihriska 

 23.4.2020 sa STU stala riadnym členom 3. KIC EIT:  Digital – podané 2 projekty 
○ STU vystúpila zo združenia V8 a založila V7 (bez TUZVO), spolu so SAV sa V7 snaží o budovanie povedomia, 

že veda a výskum má na Slovensku svoje miesto  
 

K tým výnimočným patria: 
 úspechy STU v medzinárodných rebríčkoch: 

o UniRank 2020 - v marci STU získala prvé miesto spomedzi všetkých slovenských univerzít  
o QS 2021: v aktuálnom vydaní pre rok 2021 sa v prvej tisícke umiestnili štyri slovenské univerzity (UPJŠ, UK, 

STU+TUKE) 
 
UZNESENIE: 1.11/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnych témach na STU.  
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
K BODU 12: Rôzne 
K BODU 12/A: Rôzne/Podklady od dekana FIIT STU vyžiadané Správnou radou STU a aktuálne informácie 
 
Predseda SR STU v krátkosti konštatoval, že dekan FIIT STU predložil zoznam vedecko-výskumných projektov s uvedením 
zamestnancov ako riešiteľov. Podľa jeho vyjadrenia nie každý z 18 novoprijatých zamestnancov je uvedený v zozname 
riešiteľov projektov. Keďže za pracovno-právne veci na STU zodpovedá rektor, navrhol požiadať ho o preverenie situácie 
vykonaním kontroly na fakulte a následné podanie správy SR STU. 
K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej sa prítomní zhodli, že je povinnosťou všetkých chrániť dobré meno 
inštitúcie a mediálne výstupy za správnu radu majú poskytovať jej predseda/podpredseda. 
 
Na podnet Ing. Marka Správna rada STU hlasovala o nasledovných návrhoch na uznesenia: 
  
Správna rada STU žiada predsedu AS STU zverejniť protokol z volieb do AS FIIT STU zo dňa 4.6.2020. 
Hlasovanie: za – 5, proti – 2, zdržal sa – 5 
Predseda SR STU konštatoval, že návrh nebol prijatý. 
 
Správna rada STU žiada predložiť analýzu úpravy zásad volieb do AS FIIT STU vo vzťahu k súvisiacim zákonom. 
Hlasovanie: za – 5, proti – 2, zdržal sa – 5 
Predseda SR STU konštatoval, že návrh nebol prijatý. 
 
 

mailto:frantisek.uherek@stuba.sk
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UZNESENIE: 1.12A.1/2020-SR 
Správna rada STU berie na vedomie  

a) zoznam riešených vedecko-výskumných projektov FIIT STU spolu so zoznamom riešiteľov a anotáciami projektov, 
zaslaný dekanom FIIT dňa 4.6.2020.  

b) aktuálne informácie o situácii na FIIT STU. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
 
UZNESENIE: 1.12A.2/2020-SR 
Správna rada STU konštatuje, že 8 zamestnancov fakulty nevykonáva činnosť, na ktorú boli podľa dekana FIIT prijatí, pritom sú 
platení z verejných zdrojov. 
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
UZNESENIE: 1.12A.3/2020-SR 
Správna rada STU žiada rektora,  

a) aby v zmysle § 23 ods. 1, písm. d) zákona o vysokých školách, podľa ktorého dekan koná v pracovnoprávnych veciach 
v mene vysokej školy v spojitosti s §28 ods. 1, podľa ktorého je dekan v takomto konaní zodpovedný rektorovi vysokej 
školy vykonal na FIIT STU kontrolu zameranú na prijatie 3 zamestnancov koncom roku 2019 a 15 zamestnancov 
začiatkom roku 2020, so zameraním na ich pracovné náplne, zaradenie na projekty, dosiahnuté výsledky práce za 
mesiace január až máj 2020, dochádzku do zamestnania, agregované mesačné mzdové náklady na týchto 
zamestnancov (rozdelené na tých, ktorí sú zaradení na vedecko-výskumné projekty a tých, ktorí nie sú) a výsledky 
predložil správnej rade. 

b) aby podľa §15 ods. 2, písm. b) zákona o vysokých školách v spojitosti s čl. 8 Štatútu STU predložil Akademickému 
senátu STU na schválenie spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest súčastí STU do konca roka 2020. 

c) aby v zmysle §15 ods. 2, písm. l) zákona o vysokých školách v spojitosti s § 23 ods. 1, písm. d) navrhol doplnenie 
článku 26 Štatútu STU, podľa ktorého vo veciach pracovnoprávnych vzťahov uskutočňovaných na fakulte rozhodujú a 
konajú v mene STU fakulty o postup pri rozhodovaní v týchto otázkach [§15 ods. 2, písm. l)] a rozsah a podmienky 
rozhodovania fakúlt [§ 23 ods. 1, písm. d)] tak, aby sa posilnila právomoc vysokej školy v termíne do októbra 2020. 

Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
UZNESENIE: 1.12A.4/2020-SR 
Správna rada STU podporuje úsilie rektora o diskusiu a hľadanie riešenia na FIIT STU.  
Hlasovanie: za – 12, proti – 0, zdržal sa - 0 
 
Predseda SR STU požiadal prítomných o uzatvorené rokovanie. 
 
Na podnet predsedu SR STU bol program rokovania rozšírený o návrh na priznanie odmeny rektorovi STU. 
Správna rada STU schválila doplnenie programu o predložený návrh. 
Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa – 0. 
Materiál uviedol predseda správnej rady. 
 
Zdôvodnenie 
V ostatnom roku sa Slovenská technická univerzita výrazne sústredila najmä na získavanie zahraničných grantov. Táto aktivita 
priniesla v r. 2019 historicky najvyšší objem finančných prostriedkov zo zahraničných grantov (2,19M). V roku 2019 sa STU 
zapojila do 47 projektových žiadostí H2020, čo je o 18 viac ako v r. 2018. Z týchto bolo už 8 určených na financovanie. 
Významné úspechy sa dosahujú pri pôsobení v rámci Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie EIT. Začiatkom r. 2020 sa 
STU stala členom EIT Digital. V tomto perspektívnom združení STU podala už 16 projektov, z ktorých 7 zatiaľ získala. V r. 2020 
úspešne pokračuje implementácia projektu ACCORD, v ktorom sa spoločne s Univerzitou Komenského preinvestuje 120 
miliónov EUR. 
V oblasti podpory excelentnosti na STU sa z univerzitnej úrovne v predchádzajúcom roku po prvý raz implementovala schéma 
podpory špičkových tímov STU ako aj oceňovanie špičkových publikačných výstupov. 
V roku 2019 sa naďalej výrazne zvýšila aktivita v oblasti transferu poznatkov z laboratórií do praxe. Na Úrad priemyselného 
vlastníctva bolo podaných 25 patentových prihlášok a 42 prihlášok úžitkových vzorov. 
V oblasti spolupráce s priemyslom ako aj v podnikateľských aktivitách je Slovenská technická univerzita trvalo vysoko 
hodnotená. V roku 2019 bol dosiahnutý historicky najvyšší výnos z podnikateľskej činnosti (3,46M€). 
Na uvedených aktivitách a úspechoch univerzity, podnikateľskej činnosti a príprave projektov sa rozhodujúcou mierou podieľa 
rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. riadiacou prácou, ale aj výrazným osobným nasadením vysoko nad rámec 
štandardných povinností.   
  
UZNESENIE: 1.13/2020-SR 
Správna rada STU v Bratislave v súlade s §41 ods. 5 Zákona o VŠ v platnom znení schvaľuje rektorovi STU, prof. Ing.  
Miroslavovi Fikarovi, DrSc.: 

a) mimoriadnu odmenu z dotačných prostriedkov za osobný prínos najmä v oblasti získavania zahraničných 
výskumných projektov; 

b) odmenu z prostriedkov podnikateľskej činnosti za rozvoj a aktívnu účasť pri zvyšovaní podielu podnikateľskej 
aktivity na STU a transferu poznatkov do praxe. 

Hlasovanie: za – 10, proti – 0, zdržal sa - 0 
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Zasadnutie ďalej pokračovalo s účasťou verejnosti. 
 

 Predseda AS STU informoval o doručenom podnete na preskúmanie možného porušenia zákona členom Správnej rady 
STU. Porušenie zákona mala spôsobiť dohoda o vykonaní práce člena Správnej rady STU v novembri a decembri 2019 
na FIIT STU, ktorú možno posudzovať ako pracovný pomer s STU, čo je v rozpore so zákonom. K dispozícii je 
obojstranne podpísaná DoVP vtedajšou dekankou prof. Bielikovou a Ing. Lelovským, aj výpis z ekonomického 
informačného systému Magion o zaslaní dohodnutej odmeny na osobný účet. 
Uvedeným podnetom sa bude zaoberať PAS STU, LK AS STU a podľa výsledku aj Akademický senát STU. 

 Prof. Hudec oboznámil prítomných, že v novembri 2020 mu končí mandát člena zamestnaneckej časti AS STU. V tejto 
súvislosti poďakoval za možnosť byť súčasťou správnej rady a posúvať STU za ostatné 4 roky dopredu.  

 
Predseda SR STU poďakoval prof. Hudecovi za jeho aktívne členstvo v správnej rade, explicitne za prínos a prepojenie na AS 
STU. Vyjadril nádej, že ďalší zástupca AS STU dokáže nadviazať na prácu, ktorú v SR STU a AS STU prof. Hudec vykonával počas 
celého svojho pôsobenia. 
 
V závere predseda správnej rady uzatvoril rokovanie a poďakoval prítomným za účasť. Informoval, že ďalšie riadne zasadnutie 
Správnej rady STU je plánované na jeseň 2020. Termín bude včas oznámený. 
 
 
 

      
             doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.               

                                                               predseda Správnej rady STU 
 
 
                                                                             
Overovatelia zápisnice: 

 
Ing. Mario Schrenkel, v.r.  
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, v.r. 


