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Správa Akademického senátu STU za akad. rok 2012/2013 

 

V akad. roku 2012/2013 bolo 8 zasadaní AS. Účasť členov AS bola 85 %. Zamestnanecká 

časť – účasť 91 %, študentská časť – účasť 72 %. 

Zasadania sa uskutočňujú posledný pondelok v kalendárnom mesiaci (okrem prázdnin). 

 

Ekonomická komisia zasadala 3x. 

Legislatívna komisia zasadala 6x 

Pedagogická komisia zasadala 4x. 

Zasadania komisií nie sú pravidelné, zvolávajú sa podľa potreby prerokovať konkrétne 

materiály. 

 

V priebehu akad. roka 2012/2013 museli byť dvakrát vyhlásené doplňujúce voľby do 

študentskej časti AS STU. 

Doplňujúce voľby študentov prebehli začiatkom októbra 2012, vymenili sa traja členovia 

študentskej časti a ďalšie doplňujúce voľby študentov boli v máji 2013, keď sa vymenil jeden 

študent. 

Na začiatku akad. roka 2013/2014 musia sa opäť uskutočniť doplňujúce voľby do študentskej 

časti AS, nakoľko 8 študentom skončilo v zmysle zákona o vysokých školách členstvo v AS 

STU. 

 

Rokovania AS STU 

 

Akademický senát STU prijal 59 uznesení, väčšinou k materiálom, ktoré v zmysle zákona 

o vysokých školách musia byť predložené na schválenie akademickému senátu univerzity. 

K materiálom predloženým na prerokovanie prijal príslušné závery a odporúčania. 

 

Dôležité schvaľované materiály:  

 

Dodatok č. 9 k Štatútu STU 

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU  

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku STU 

Zásady používania a ochrany loga STU 

Návrh Dodatku č. 4 k Pracovnému poriadku č. 7/2007 – N pre zamestnancov STU 

Návrh Dodatku č. 5 k Pracovnému poriadku č. 7/2007-N pre zamestnancov STU  

Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 

a docentov 

Výročná správa o činnosti STU v roku 2012 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2012 

 

Študijný poriadok STU 

Návrh nového Disciplinárneho poriadku STU 

Návrh nového Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie STU 

Návrh Pravidiel a podmienok prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého 

a tretieho stupňa na STU 

 

Úprava dotácie STU z MŠVVaŠ k 31. 12. 2012 

Rozpočet STU 2013 – časť rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ 

Návrh rozpočtu STU na rok 2013 

V súvislosti z návrhom rozpočtu na rok 2013 prijal AS STU uznesenie: 

AS STU žiada rektora pripraviť zásady tvorby a použitia fondov na úrovni univerzity. 

Termín: september 2013. 
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Na AS STU sa prerokovával problematika finančných výpomocí (vnútorných pôžičiek) STU. 

Senát prijal uznesenie: 

AS STU žiada vedenie STU pripraviť detailné čerpanie financií z rezervného fondu a 

fondu reprodukcie všetkými súčasťami a dcérskymi spoločnosťami zriadenými STU za 

rok 2012 vrátane spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov. Termín: do 

konca júna 2013. 

V súvislosti s uvedeným uznesením aj ďalšie uznesenia: 

AS STU žiada rektora pripraviť zásady tvorby a použitia fondov na úrovni univerzity. 

Termín: september 2013. 

AS STU žiada vypracovať dlhodobý plán rekonštrukcií a rozvoja fakúlt a internátov. 

 

Materiály, týkajúce sa AS STU: 

Rokovací poriadok AS STU 

Zásady volieb do Akademického senátu STU 

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 

 

Prerokované materiály: 

 Návrh na zrušenie univerzitného pracoviska Ústavu inžinierskych  štúdií STU 

 Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Know-how centrum STU 

 Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Projektové stredisko STU 

 Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU 

 Organizačný poriadok Know-how centra STU 

 Organizačný poriadok Projektového strediska STU  

 Organizačný poriadku Rektorátu STU 

 Správa o stave študentských domovov STU 

 Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja STU v roku 2013 

 Návrh na zrušenie a zriadenie pracovísk – zrušenie Výskumného centra STU 

a zriadenie Univerzitného vedeckého parku STU 

 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

 Čerpanie financií z rezervného fondu a fondu reprodukcie súčasťami STU za rok 

2012  

 


