
1 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje 

výzvu 

na predkladanie  

Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 

V súlade s Dlhodobým zámerom STU posilniť medzinárodné postavenie univerzity, 
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje výzvu na predkladanie Návrhov 
pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave. 
 Projekt má prispieť k definovaniu a podpore excelentnosti v oblastiach tvorivosti 
typických pre STU v medzinárodnom kontexte. Snaha je identifikovať excelentné tvorivé tímy 
v oblastiach vedy, techniky a umenia s medzinárodne uznávanými výstupmi a potenciálom 
k ďalšiemu rastu. Identifikácia a výber tímov rešpektujú špecifiká jednotlivých fakúlt 
a odborov. 
 
Termín vyhlásenia výzvy: 10. jún 2019 
Konečný termín na predkladanie návrhov: 16. september 2019, 13.00 hod.  
Celková alokovaná finančná čiastka na projekty: 300.000,- € na prvý rok 
Predpokladaný začiatok čerpania podpory: 1. november 2019 
Trvanie štatútu tímu: 2 roky 
Výzva na predkladanie návrhov sa zverejňuje raz za dva roky. 
 

1. Formálne náležitosti návrhu 

a) názov fakulty, celouniverzitného pracoviska, ústavu, 

b) názov excelentného tvorivého tímu, 

c) skratka excelentného tvorivého tímu, 

d) vedúci excelentného tvorivého tímu (meno, priezvisko a tituly, pracovisko v rámci 

STU, adresa, kontaktné údaje – telefón a e-mail, pracovno-právne zaradenie 

vedúceho tímu), 

e) kontaktná osoba excelentného tvorivého tímu (meno, priezvisko a tituly, pracovisko v 

rámci STU, adresa, kontaktné údaje – telefón a e-mail, pracovno-právne zaradenie 

kontaktnej osoby),  

f) kategória tímu (vedecký, umelecký, a technický (technologicko-projektový)), 

g) zloženie excelentného tvorivého tímu (meno, priezvisko a tituly, pracovisko v rámci 

STU, adresa, kontaktné údaje – telefón a e-mail, pracovno-právne zaradenie členov 

tímu), 

h) doktorandi excelentného tvorivého tímu, 

i) stručná charakteristika činnosti a cieľov excelentného tvorivého tímu, 

j) Návrh na zaradenie tímu do hodnotenia. 
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2. Zásady hodnotenia Návrhu na zaradenie medzi excelentné tvorivé tímy STU 

  Hodnotenie excelentných tvorivých tímov sa uskutoční v rámci jednotlivých oblastí 
výskumu (OV) podľa poslednej komplexnej akreditácie (KA). Hodnotenie bude rešpektovať 
špecifiká kritérií excelentnosti jednotlivých oblastí výskumu, v ktorých tímy pôsobia. 
Hodnotenie sa vykoná raz za dva roky, štatút excelentnosti tímu platí pre dvojročné obdobie.  
 Hodnotenie sa vykoná na základe všeobecne dostupných a kontrolovateľných 
scientometrických údajov v kombinácii s informáciami získanými od tímov o publikáciách, 
inžinierskych a umeleckých dielach a tvorivých počinoch, ktoré možno považovať za 
významné v medzinárodnom kontexte. Indikátory nie sú extenzívne, rozhoduje 
predovšetkým vytvorenie excelentných prác, ich obsah a dosah.  
 V niektorých oblastiach výskumu nie je vhodné použiť bibliografické indikátory, a to 
najmä v oblastiach, kde je v databázach registrovaný menší počet časopisov, nižšia 
publikačná frekvencia výstupov a menej citácií. Z tohto dôvodu sa pre takéto odbory posúdi 
spoločenský prínos a medzinárodná úroveň mimoriadnych diel a tvorivých počinov tímov 
a ich členov, napr. významné umelecké diela, knižné diela, prezentácie v zahraničí (najmä vo 
forme pozvaných prednášok, výstav, vystúpení na medzinárodných fórach, atď.), udelené 
medzinárodné, európske a národné patenty, realizované inžinierske projekty a iné technické 
diela, overené nové technológie, úžitkové vzory, softvér, unikátne diagnostické postupy 
a iné.  
 

3. Hodnotiaca komisia  

Rektor vymenuje komisiu zloženú zo zástupcov všetkých fakúlt a externých odborníkov. 
Komisia vyhodnotí návrhy podľa kritérií pravidiel hodnotenia a rozhodne o pridelení podpory 
tímom podľa kľúča, vychádzajúceho z výskumnej kapacity fakúlt, pričom môže rešpektovať 
poradie navrhnuté z fakúlt a počet podporených tímov. Indikatívne počty na základe 
výskumnej kapacity sú: SvF 2-3, SjF 2, FEI 2-3, FCHPT 3-4, FA 1, MTF 2, FIIT 1, ÚM 1. Rektor je 
oprávnený odkloniť sa od odporúčania komisie pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie.  
 

4. Použitie pridelených prostriedkov 

Rektor vyčlení dotáciu na cielenú podporu tímov. Dotácia bude účelovo pridelená tímu 
na fakultu (celouniverzitné pracovisko, ústav). O použití pridelených prostriedkov budú 
rozhodovať členovia tímu, bez zbytočnej administratívnej záťaže. Dotácia je určená na 
podporu zvyšovania excelentnosti tímu, napríklad na vedecké cesty, na podporu 
usporiadania vedeckých, resp. umeleckých akcií a účasť členov tímu na takýchto akciách, 
tovary a služby potrebné pre činnosť tímu, finančné ohodnotenie členov tímu, na zvýšenie 
mimoriadnych štipendií ich doktorandov. 
  

5. Predkladanie žiadostí 

Kompletné návrhy v jednom origináli a jednej kópii spolu s prílohami, a tiež 
v elektronickej verzii, sa zasielajú do 16. 9. 2019 na príslušné pracoviská pre vedu a výskum 
na dekanáte fakulty/Ústave manažmentu. Po vyhodnotení projektu na fakulte/Ústave 
manažmentu budú všetky návrhy (v tlačenej aj elektronickej verzii) aj s vyhodnotením 
zaslané na Rektorát STU na Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce, a to 
do 11. 10. 2019. Celouniverzitné pracoviská bez príslušných pracovísk pre vedu a výskum 
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zasielajú návrhy priamo na príslušné pracovisko Rektorátu STU. 
 

6. Rôzne 

Súčasťou výzvy sú Pravidlá na zostavenie návrhu na zaradenie medzi excelentné tímy na 
STU. Tímy raz ročne vypracujú stručnú správu, ktorej súčasťou je aj finančná správa. Správy 
sa predkladajú na Rektorát STU na Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej 
spolupráce v tlačenej aj elektronickej verzii. 


