
 

 

 

 

 

 

 

 

Úplné znenie Štatútu Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou 
zo dňa 1.12.2021 

 

ŠTATÚT 

 

Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou 
 FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY  STU V BRATISLAVE 
v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.12.2021 
 

  



Tento štatút upravuje postavenie, činnosť a základnú organizačnú štruktúru Strediska pre projekty a 

spoluprácu s praxou Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

s názvom „Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou“ (ďalej len „stredisko“) ako organizačnej 

súčasti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej len „FEI STU“) ako účelového 

zariadenia.  

 

Poslaním strediska je:  

1. Zabezpečovať činnosť, súvisiacu s prípravou a poradenstvom pri príprave a implementácii 

vedeckých, výskumných, infraštruktúrnych a iných projektov (ďalej len „projekty“). 

2. Rozvíjať spoluprácu s partnermi zo súkromného, akademického, štátneho i verejného sektora za 

účelom podpory vzdelávania a uplatnenia absolventov v praxi a za účelom vytvárania pridanej 

hodnoty v rámci podnikateľskej činnosti fakulty súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. Zákon o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Zabezpečovať výskumné a vývojové činnosti, vyplývajúce z potrieb implementovaných projektov 

 
 

Článok 1 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. Stredisko vzniká ku dňu 01.11.2019 na základe rozhodnutia dekana. 

2. Stredisko je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje odborné činnosti, súvisiace s prípravou, 

poradenstvom a  implementáciou projektov a vytvára podmienky pre spoluprácou 

s priemyselným a akademickým sektorom. 

3. Stredisko aktívne vyhľadáva príležitosti zapájania sa fakulty do nových projektov, ako aj 

spolupráce v grantovej činnosti za účelom rozvoja spolupráce s akademickým prostredím 

a praxou. 

4. Stredisko vzniká z Projektového strediska FEI STU. 

5. Stredisko pokračuje v úlohách špeciálneho pracoviska Kancelária programov Európskej únie. 

 

 

Článok 2 

NÁZOV A SÍDLO STREDISKA 

1. Názov strediska: Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou. 

2. Anglicky: Center for R&D projects management and cooperation. 

o Skratka názvu: 2SP FEI STU, 

o Sídlo strediska: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 

812 19 Bratislava. 

  



Článok 3 
ZÁKLADNÉ ÚLOHY STREDISKA 

 
Stredisko zabezpečuje úlohy najmä v týchto oblastiach:  

a. Poskytovanie poradenstva a pomoci pri príprave projektov a projektových zámerov, 

priebežných a záverečných správ projektov,  aktívne vyhľadávanie projektových príležitostí 

z rôznych grantových programov mimo projektov grantových schém APVV, VEGA a KEGA. 

b. Spolupráca s riešiteľskými kolektívmi ústavov, inštitútov a fakultných pracovísk pri predkladaní 

projektových zámerov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) a žiadostí 

o platbu (ďalej len ŽoP). 

c. Rozvoj spolupráce s partnermi z akademického, štátneho, verejného i súkromného sektora s 

cieľom podpory vzdelávania a skvalitňovania štúdia pre zlepšovanie uplatnenia absolventov v 

praxi a za účelom vytvárania pridanej hodnoty v rámci podnikateľskej činnosti fakulty. 

d. Pomoc pri príprave podkladov a príloh pre projektové zámery, ŽoNFP a ŽoP, zabezpečovanie 
kontroly a následných podpisov dokumentov k ŽoNFP, ŽoP a iných projektových dokumentov 
rektorom alebo splnomocnenou osobou. 

e. Komunikácia, súvisiaca najmä s prípravou alebo implementáciou projektov, s pracovníkmi 
rektorátu, partnerských fakúlt, riadiacich orgánov (RO)/sprostredkovateľských orgánov pod 
riadiacimi orgánmi (SORO), ministerstiev alebo iných implementačných orgánov. 

f. Evidencia projektových zámerov, riešených projektov a ukončených projektov, evidencie a 

projektových finančných operácií, spojených s projektovou činnosťou fakulty. 

g. Zabezpečovanie odborného finančného a projektového riadenia schválených projektov, 

ktorých riadením je stredisko poverené. 

h. Zabezpečovanie metodickej a administratívnej podpory pre schválené projekty, ktoré sú 

riadené na iných fakultných pracoviskách. 

i. Zabezpečovanie dodržiavania náležitostí, spojených s publicitou implementovaných projektov 

v zmysle usmernení riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov. 

j. Koordinácia, implementácia a riešenie projektov. 

 

Článok 4 
ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE STREDISKA 

 
1. Stredisko je organizačnou zložkou FEI STU a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a Organizačného 

poriadku FEI STU a tohto Štatútu strediska. 

2. Stredisko zriaďuje a ruší dekan fakulty. 

3. Stredisko riadi riaditeľ, ktorého do funkcie menuje dekan na základe výberového konania. 

  



Článok 5 

HOSPODÁRENIE STREDISKA 

 

1. Hospodárenie strediska sa riadi platnou legislatívou a vnútornými pravidlami hospodárenia 

fakulty, ako sú uvedené v Štatúte fakulty. 

2. Zdroje financovania strediska tvoria najmä: 

a. dotačné prostriedky, 

b. iné príspevky, vyplývajúce zo systému viaczdrojového financovania vysokej školy, 

c. projekty, 

d. časť fakultnej réžie, odvádzanej za správu projektov, 

e. príjmy z podnikateľskej činnosti strediska, 

f. dary. 

 

Článok 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

 

Tento štatút strediska nadobúda platnosť  a účinnosť dňom 1.12.2021.  

 

 

 

V Bratislave dňa 1.12.2021  

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec  

dekan  


