
 

 

 

Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2015 
 
 
1. VZDELÁVANIE 

 

Primárnym poslaním univerzity je vysokoškolské vzdelávanie. Strategickým cieľom v tejto 
oblasti je otvárať univerzitu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko 
dostupné, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich 
odboroch, postavené na aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, 
orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe. Konkrétne úlohy pre rok 2015 
vedúce k naplneniu strategických cieľov v oblasti vzdelávania a medzinárodných mobilít 
budú najmä nasledovné: 
 

a) Vypracovať prehľad akreditovaných a neakreditovaných programov ďalšieho 
vzdelávania na univerzite, prispôsobiť ponuku aktuálnym potrebám hlavne priemyselnej 
a spoločenskej praxe a navrhnúť systém oslovenia potenciálnych účastníkov vzdelávania. 
Termín: október 2015 
Zodpovední: prorektor M. Peciar, dekani fakúlt 
 

b) Realizovať prechod na novoakreditované študijné programy. 
Termín: zimný semester 2015/2016 
Zodpovední: prorektor Š. Stanko, dekani fakúlt  
 

c) Aktualizovať smernicu určujúcu náležitosti záverečných prác na STU. 
Termín: november 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 
 

d) Vypracovať Smernicu o procese realizácie programu Erasmus+ na STU v Bratislave. 
Termín: november 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 
 

e) Realizovať propagačné aktivity s cieľom zvýšenia mobilít - predovšetkým študentských 
stáží. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 
 

f) Pripraviť elektronický formulár prihlášky na prihlasovanie sa študentov v AIS na stáže 
v rámci mobilít. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 

 

g)  Pripraviť koncepciu skvalitnenia podporných služieb STU pre študentov so  
špecifickými potrebami. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 



 

 
 

h) Zlepšiť prístup k informáciám a materiálom v akademických (fakultných) knižniciach 

STU bezbariérovým spôsobom s využitím asistenčných technológií.  

Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 

 
 

2. VÝSKUM, UMELECKÁ A ĎALŠIA TVORIVÁ ČINNOSŤ 
 

Vedecko-výskumná činnosť je kľúčovým predpokladom pre kvalitné fungovania každej 
výskumnej univerzity, preto aj vedenie našej univerzity  kladie mimoriadny dôraz na udržanie 
vysokej úrovne vedecko-výskumnej činnosti. Úlohy na rok 2015 v oblasti vedy a výskumu na 
STU sú orientované na ďalšie zvyšovanie kvality vedecko-výskumných výstupov 
predovšetkým posilnením účasti našich pracovísk v medzinárodných projektových schémach 
a cielenejším zviditeľňovaním najvýznamnejších výsledkov z oblasti vedy a výskumu. 
Konkrétne úlohy pre rok 2015 vedúce k naplneniu strategických cieľov budú najmä 
nasledovné: 
 

a) Stanoviť strategické tematické oblasti výskumu na STU v nadväznosti  na budovanie 
prístrojovej infraštruktúry pracovísk predovšetkým z finančných prostriedkov ŠF EÚ. 
Termín: jún 2015 
Zodpovedný: prorektor S. Biskupič 

 
b) Navrhnúť účinné motivačné opatrenia pre žiadateľov o takéto projekty. Aktivizovať 

pracoviská a pracovníkov STU k účasti na medzinárodných vedeckých projektoch 
(prioritne výzvy HORIZONT 2020 a ERC výzvy).  
Termín: trvale platná úloha 
Zodpovedný: prorektor S. Biskupič 
 

c) Zabezpečiť implementáciu nových kritérií na habilitačné konania na docentov  
a vymenúvacie konania na profesorov.  
Termín: október 2015 
Zodpovední: prorektor S. Biskupič, dekani fakúlt 
 

d) Navrhnúť efektívne motivačné opatrenia smerujúce k zvýšeniu záujmu pracovníkov 
STU k získavaniu najvyššieho vedeckého titulu DrSc. 
Termín : september 2015 
Zodpovedný : prorektor S. Biskupič 
 

e) Vyhlásiť výzvy na projekty mladých výskumných pracovníkov a projekty pre mladé 
excelentné tímy ako významné motivačne faktory na personálne budovanie pracovísk 
STU. 
Termín: v súlade so schváleným harmonogramom jednotlivých výziev na rok 2015 
Zodpovední: prorektor S. Biskupič, dekani fakúlt 
 
 



 

 
 

f) Pokračovať v motivačných aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu kvality publikačných 
výstupov pracovníkov STU. 
Termín: v súlade so schváleným harmonogramom výzvy na rok 2015 
Zodpovedný: prorektor S. Biskupič 

 
 
3. SPOLUPRÁCA, PRENOS POZNATKOV A VPLYV NA ROZVOJ SPOLOČNOSTI 

Významnou stránkou vedecko-výskumnej činnosti na univerzite je realizácia transferu 
technológií a vedeckých poznatkov do praxe, hľadanie progresívnych inovatívnych riešení 
a vytváranie spoločných výskumných pracovísk, vrátane podpory vzniku a fungovania start-
up firiem v prostredí univerzity. Denná prax ukazuje, že univerzitný systém ochrany 
duševného vlastníctva a nastavenie procesov transferu technológií je nevyhnutnou súčasťou 
pre zabezpečenie viaczdrojového financovania aplikovaného výskumu. K tomu významne 
prispieva aj kontakt s absolventmi odchádzajúcimi do praxe, k čomu efektívne slúži portál 
absolventov a rozširovať s jeho širokými  funkcionalitami. Konkrétne úlohy pre rok 2015 
vedúce k naplneniu strategických cieľov budú najmä nasledovné: 
 

a) Vydať interný predpis pre zakladanie a fungovanie spin-off firiem v prostredí STU. 
Termín: júl 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 
 

b) Propagovať internetový portál absolventov STU prednostne medzi končiacimi 
aktívnymi študentmi,  osloviť členov ALUMNI klubu STU s ponukou na registráciu, 
doplniť ponuku určenú hospodárskej sfére participovať na podpore excelentých 
mladých vedcov 
Termín: september 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 
 

c) Zintenzívniť semináre o špecifikách ochrany duševného vlastníctva a zhodnocovania 
výsledkov výskumu na univerzite pre pracovníkov aj študentov STU v spolupráci 
s CVTI a UPV. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 
 

d) Propagovať vznik start-up firiem v Univerzitnom technologickom inkubátore  
STU a spin-off spoločností v STU Scientific. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 
 

e) Príprava 80. výročia STU. 
Termín: priebežne, kontrola na štvrťročnej báze 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 

 
 
 



 

 
 

f) Vyhľadávať technické riešenia na STU vhodné pre  inštitucionálnu podporu ochrany 
duševného vlastníctva a zhodnocovania výsledkov výskumu prostredníctvom KHC 
STU. 
Termín: priebežne do konca roka 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 
 

g) Rozšíriť propagáciu štúdia na STU, ponúknuť stredným školám propagačné prednášky 
a „koučing“ prostredníctvom študentov a úspešných mladých pracovníkov fakúlt. 
Termín: priebežne do konca roka 2015 
Zodpovední: prorektor M. Peciar, prorektor Š. Stanko, dekani fakúlt 
 
 

4. ĽUDSKÉ ZDROJE 

Rast univerzity je výrazne determinovaný rastom a skvalitňovaním ľudského potenciálu 
a plynulej generačnej výmeny zamestnancov. Je potrebné stimulovať profesionálny rast 
mladých odborných zamestnancov. Konkrétne úlohy pre rok 2015 vedúce k naplneniu 
strategických cieľov budú najmä nasledovné: 

 
a) Reflektovať zmeny v Zákonníku práce a súvisiacich právnych predpisoch do 

Kolektívnej zmluvy STU na rok 2015. 
Termín: december 
Zodpovední: kvestor, prorektor M. Peciar 
 

b) Priebežne aktualizovať internú legislatívu v oblasti Ľudských zdrojov v nadväznosti na 
objektívne potreby a novely zákonov súvisiacich s touto oblasťou. 

     Termín: priebežne rok 2015 
             Zodpovedný: kvestor 
 

c) Rozvinúť systém podpory postdoktorandov s cieľom ich stabilizácie na STU. 
             Termín: december 2015 
             Zodpovedný: prorektor S. Biskupič 

 
d) Pokračovať v zavádzaní elektronického dochádzkového systému v rámci celej STU. 

             Termín: december 2015 
             Zodpovední: dekani fakúlt 
 

e) Reflektovať zmeny v Zákonníku práce a súvisiacich právnych predpisoch do 
Kolektívnej zmluvy STU na rok 2015. 
Termín: priebežne do konca roka 2015 
Zodpovedný: prorektor M. Peciar 

 
 
 
 
 



 

 
 
5. FINANCIE 

Financovanie univerzity z dotačných zdrojov štátneho rozpočtu nedáva dostatočný 
predpoklad pre naplnenie dlhodobých vízií univerzity. Preto zostava prioritou viaczdrojové 
financovanie opierajúce sa o mimorozpočtové zdroje. Finančné riadenie univerzity musí 
vychádzať z vyváženého zásluhového a solidárneho vzťahu medzi súčasťami. Hospodárenie 
centrálne financovaných súčastí univerzity je potrebné optimalizovať vzhľadom na ich 
meniace sa postavenie. Konkrétne úlohy pre rok 2015 vedúce k naplneniu strategických 
cieľov budú najmä nasledovné: 
 

a) Pravidelne vyhodnocovať hospodárenie centrálne financovaných súčastí. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: kvestor  
 

b) Vypracovať komplexnú a nezávislú analýzu optimálnosti existujúceho ekonomického 
informačného systému STU. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: kvestor 
 

c) Aktualizovať pravidlá a všeobecných zásad  tvorby rozpočtu. Zaviesť rozvojové, 
stimulačné a proaktívne zložky. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: kvestor 
 

d) Analyzovať možnosť centrálneho vedenia účtovníctva pre všetky súčasti STU. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: kvestor 

 
 
6. PRIESTORY A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ 

Útvar technicko-investičných činností v roku 2015 bude pokračovať v napĺňaní cieľov 
formulovaných v dlhodobom zámere STU na roky 2012-2017 ako je budovanie a revitalizácia 
vnútorných a vonkajších priestorov univerzity tak, aby vytvárali dôstojné, kultúrne a 
medzinárodne porovnateľné prostredie pre výskum, rozvoj osobností a pre spoluprácu 
s praxou, dosiahnutie nového štandardu energetickej efektívnosti hlavných budov univerzity  
a priestory sa spravovali a využívali efektívne. Konkrétne úlohy pre rok 2015 vedúce 
k plneniu strategických cieľov budú najmä nasledovné: 
 

a) Pripraviť koncepciu, resp. určiť priority bezbariérového prístupu do objektov STU na 
základe Správy o stave prístupnosti priestorov a služieb pre študentov so špecifickými 
potrebami na STU.  
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 
 
 



 

 
 

b) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a bezbariérového prístupu do 
Študentského domova J. Hronca. 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 
 

c) Zabezpečiť stavebné povolenie bezbariérového prístupu do priestorov Fakulty 
architektúry STU (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je už hotová). 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 

 
d) Pripraviť výhľadový investičný plán STU. 

Termín: október 2015 
Zodpovední: prorektor O. Moravčík, kvestor, rektor 

 
e) Zahájiť rokovania o príprave projektu STUKA ACCORD s agentúrou Jaspers. 

Termín: november 2015 
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 
 

f) Pokračovať v revitalizácii študentských domovov v spolupráci s ŠDaJ.  
Termín: december 2015  
Zodpovední: prorektor O. Moravčík, riaditeľ ŠDaJ  
 

g) Dokončiť realizáciu projektov Univerzitných vedeckých parkov v lokalitách BA 
centrum, BA Mlynská dolina a Univerzitného vedeckého parku MTF v Trnave.  
Termín: december 2015 
Zodpovední: prorektor O. Moravčík, dekani FEI, FCHPT a MTF  
 

h) Pokračovať v zabezpečovaní odpredaja nepotrebných nehnuteľností.  
Termín: december 2015  
Zodpovedný: kvestor 

 
i) Zabezpečiť prípravu športovísk pre organizáciu letnej časti Univerziády 2016. 

Termín: december 2015  
Zodpovední: prorektor Š. Stanko, kvestor 
 

j) Pripraviť architektonicko-urbanistické koncepcie  vybraných kampusov STU (BA 
centrum, Trnava Bottova ul.) 
Termín: december 2015  
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 
 

k) Vysporiadať majetkové a vlastnícke vzťahy na Trnávke, Bratislava.  
Termín: december 2015  
Zodpovedný: prorektor O. Moravčík 
 

 



 

 
 
7. SPRÁVA, RIADENIE A POSKYTOVANIE INTERNÝCH SLUŽIEB 

Generálnym cieľom je zlepšenie a zefektívnenie správy a riadenia univerzity. Skvalitnením 
činnosti prierezových organizačných zložiek zabezpečovať jednotný postup v oblasti 
interných administratívnych, ekonomických a právnych služieb. Konkrétne úlohy pre rok 
2015 vedúce k plneniu strategických cieľov budú najmä nasledovné: 
 

a) Optimalizovať organizačnú štruktúru a činnosť univerzitných pracovísk a účelových 
zariadení STU, vrátane návrhov na ich zlúčenie, prípadne zrušenie. 
Termín: december 2015 
Zodpovední: kvestor, prorektori, rektor 
 

b) Aktualizovať internú legislatívu univerzity vo väzbe na zmeny a optimalizáciu 
štruktúry  pracovísk STU. 
Termín: december 2015  
Zodpovední: kvestor, prorektori, dekani 

 
c) Priebežne sústreďovať podnety na novelu (prípadne vydanie nového) zákona 

o vysokých školách, a to s ohľadom na odstránenie alebo minimalizovanie problémov 
pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona v praxi. 
Termín: december 2015 
Zodpovední: kvestor, prorektori, dekani 
 

d) Pripraviť koncepciu (model) Systému riadenia kvality na STU na základe národných 
a medzinárodných rámcov systémov kvality na vysokých školách (zlepšenie 
Vnútorného systému kvality vzdelávania STU schváleného v roku 2014). 
Termín: december 2015 
Zodpovedný: prorektor Š. Stanko 

 


