
 

 

Vedenie 
27.01.2020 
 
Organizácia divadelného  predstavenie ku Dňu učiteľov 
2020 (informácia) 
 
 
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Ing. Zuzana Mokošová 
 
Zdôvodnenie: Materiál sa prekladá v súvislosti s prípravou divadelného 

predstavenia ku Dňu učiteľov 2020 
 
Návrh uznesenia: V STU schvaľuje/neschvaľuje spôsob organizačnej  prípravy  

divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov 2020 v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
                                       a) bez pripomienok 
 b) s pripomienkami 
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02. zasadnutie V STU,  27.01.2020  
Organizácia divadelného  predstavenie ku Dňu učiteľov 2020 (informácia) 

 doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Materiál je predložený v súvislosti s organizáciou divadelného  predstavenia ku Dňu učiteľov 
2020 (24. 3. 2020). 
 
Divadelné predstavenie 
W. Shakespeare: Veselé paničky winsdorské  
činohra SND (nová budova, kapacita 649 miest) 
 
Zmluva so SND bola aktuálne pripomienkovaná z oboch zúčastnených strán,  nasleduje 
schvaľovací a podpisovací proces. 
 
 
Priebeh predstavenia, spôsob distribúcie vstupeniek, časový harmonogram 
 
Priebeh predstavenia 
(cca 19.00 – 22.15 hod.) 

- príhovor rektora STU 
- divadelné predstavenie (180 minút s prestávkou) 
 
Spôsob distribúcie vstupeniek 

VIP  vstupenky   budú   distribuované   na základe pozvánky podľa   obvyklého   adresára    
(príp. v súčinnosti s kanceláriou rektora  
bude adresár hostí upravený  ; cca 240 osôb).  
Štandardne používaný adresár zahŕňa členov grémií STU, t.j.  V-STU, SR STU, VR STU, AS STU; 
zástupcov OO STU/fakúlt; vedenia fakúlt; ďalej bývalých členov V-STU, vedúcich ústavov  
a katedier všetkých fakúlt, vedúcich UP a vedúcich pracovísk R-STU. 
Na pozvánku  bude možné rezervovať 2 VIP vstupenky. 
 
Všetky ostatné vstupenky + nezarezervované/uvoľnené  VIP vstupenky budú zaradené do 
online rezervačného systému, ktorý bude spustený  vo vopred avizovanom termíne.  
 
O divadelnom predstavení a možnosti rezervácie vstupeniek budú informovaní 
zamestnanci/študenti v časovom predstihu obvyklým spôsobom: 

- zverejnením na výveske v AIS 
- e-mailom cez sekretariáty dekanov fakúlt STU/ÚM, ako aj  vedúcim všetkých 

univerzitných pracovísk a vedúcim pracovísk R-STU  
Súčasťou informácie bude priame prelinkovanie do rezervačného systému.  
Tak budú mať všetci zamestnanci/študenti zabezpečený prístup k rezervačnému systému  
a tým aj rovnakú možnosť rezervovať si vstupenky (max. 2 pre 1 osobu). 
 
 
S ohľadom na početné negatívne reakcie k možnosti rezervácie vstupeniek na vianočný 
koncert v decembri 2019 (1ks/os), odporúčame  umožniť  rezerváciu  2ks/os (a to rovnako  
pri VIP vstupenkách, tak i pri vstupenkách v online rezervačnom systéme).  
V opačnom prípade môže vzniknúť situácia, že kapacita divadla nebude naplnená. 
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02. zasadnutie V STU,  27.01.2020  
Organizácia divadelného  predstavenie ku Dňu učiteľov 2020 (informácia) 

 doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Časový harmonogram 
- distribúcia VIP pozvánok    24. 2. 2020 
- rezervácia VIP vstupeniek    do 6. 3. 2020 
- distribúcia VIP vstupeniek   do 13. 3. 2020 
- informácia o spustení rezervačného systému 13. 3. 2020 
- spustenie rezervačného systému   16. 3. 2020 o 8.00 hod. 
- distribúcia vstupeniek     18. 3. 2020 od 12.00 hod. 

(vyzdvihnutie v podateľni R-STU na základe potvrdzujúceho mailu)  
   

 
 
Návrh uznesenia: 
V-STU schvaľuje navrhnutý spôsob organizačnej  prípravy  divadelného predstavenia ku Dňu 
učiteľov 2020 v zmysle predloženého návrhu. 


