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Zdôvodnenie: Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrh dohody o 

realizácii aktivity je pripravený pre naplnenie memoranda o spolupráci medzi 

STU, UK a SAV  

 
 

Návrh uznesenia: Kolégium rektora STU schvaľuje Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo 

vzdelávaní s UK a návrh dohody o realizácii aktivity 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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4. zasadnutie KR STU, 06.04.2020 
Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrh dohody o realizácii aktivity 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

 

Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a návrh dohody o realizácii 
aktivity 

 
Aktivity predchádzajúce predloženiu návrhu rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK 
a návrhu dohody o realizácii aktivity na schválenie Vedeniu STU v Bratislave 
 
26.11.2019 dodanie námetov na spoluprácu s UK v oblasti vzdelávania zo súčastí STU od 
prodekanov pre vzdelávanie a zástupkyne riaditeľa Ústavu manažmentu STU 

27.11.2019 stretnutie s prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci UK a dohoda o oblastiach 
spolupráce a realizácii vzájomného zabezpečenia výučby výberových predmetov 

12.02.2019 príprava návrhu Rámcovej zmluvy o spolupráci  medzi STU a UK v oblasti vzdelávania 
a Dohody o realizácii aktivity (vzájomné zabezpečenie výučby výberových predmetov) v spolupráci 
s Právnym a organizačným útvarom STU 

17.02.2019 predloženie návrhu Rámcovej zmluvy o spolupráci  medzi STU a UK v oblasti 
vzdelávania a Dohody o realizácii aktivity (vzájomné zabezpečenie výučby výberových predmetov) 
na pripomienkovanie prodekanom pre vzdelávanie fakúlt STU a zástupkyni riaditeľa Ústavu 
manažmentu STU 

24.02.2019 predloženie návrhu Rámcovej zmluvy o spolupráci  medzi STU a UK v oblasti 
vzdelávania a Dohody o realizácii aktivity (vzájomné zabezpečenie výučby výberových predmetov) 
na schválenie Vedeniu STU 

 

Predkladané návrhy  rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a dohody o realizácii 
aktivity zameranej na vzájomnú výučbu výberových predmetov 

Predkladané návrhy  rámcovej zmluvy o spolupráci vo vzdelávaní s UK a dohody o realizácii aktivity 
(vzájomné zabezpečenie výučby výberových predmetov) sú v prílohe tohto dokumentu. 

Príloha 1: Rámcová zmluva o spolupráci medzi STU v Bratislave a UK v Bratislave v oblasti 
vzdelávania 

Príloha 2: Dohoda o realizácii aktivity 

 


