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 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 1/2020 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 20. 01. 2020 

 
 
PRÍTOMNÍ:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing.  Dušan Faktor, PhD., Oliver Moravčík, Dr. h. c. Prof. 

h. c. Prof. Dr. Ing., doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. František Uherek, 
PhD., prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (v.z. dekana FIIT STU), prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., 
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Unčík, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová,, CSc. 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Medzinárodné akreditácie EURACE - prednáška  
3. Prezentácia jednotnej evidencie priestorov a nehnuteľností STU - FA STU  
4. Harmonogram rokovaní na II. akademický polrok 2019/2020  
5. Návrh na rozdelenie dotácie vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020  
6. Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – II. čítanie 
7. Harmonogram akademického roka 2020-2021  
8. Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU  
9. Zmena smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU v znení 

dodatku číslo 1  
10. Informácia o nadobudnutí účinnosti smernice rektora 7/2019 – SR Rada športu STU  
11. Stratégia zahraničnej politiky STU  
12. Úhrada členského poplatku v organizácii KIC EIT RawMaterials a KIC EIT Manufacturing  
13. Inovovaný model činnosti a financovania UTI STU  
14. Rôzne 
 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal prítomných členov kolégia rektora a informoval o programe 1. zasadnutia Kolégia rektora STU v roku 
2020.  
 
UZNESENIE: 1.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie program 1. zasadnutia kolégia rektora bez pripomienok. 
 
K BODU 2:  Medzinárodné akreditácie EURACE 
 
Bod uviedla prorektorka Bakošová. Prizvaný: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických  
spoločností. 
Prof. Petráš prezentoval členom kolégia rektora poslanie a medzinárodnú spoluprácu ZSVTS, v rámci ktorej je členom FEANI a ENAEE. 
Členstvo v medzinárodnej mimovládnej organizácii ENAEE má za cieľ zvýšiť a podporovať kvalitu vzdelávania inžinierskych absolventov. 
Informoval prítomných o historickom pozadí, benefitoch a garanciách Akreditačného centra ZSVTS, ktoré vydáva certifikáty EUR-ACE  
technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Certifikát garantuje, že držiteľ spĺňa náročné kritériá a umožňuje  
tak vysokým školám zaradiť sa medzi popredné európske univerzity.  
V rámci krátkej diskusie dekan Šooš informoval, že akreditácia má na fakulte veľmi dobrý ohlas. Rektor poďakoval prezidentovi ZSVTS za  
prezentáciu a konštatoval, že značku EUR-ACE je možné použiť na zvýšenie  reputácie  absolventov STU. 
UZNESENIE: 1.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o medzinárodných akreditáciách EUR-ACE. 
 
K BODU 3: Prezentácia jednotnej evidencie priestorov a nehnuteľností STU - FA STU 
 
Bod uviedol kvestor. Prizvaní: zástupcovia  zo spoločnosti Chastia, s.r.o.  
Ing. Stanek,  konateľ spoločnosti Chastia, s.r.o. prezentoval ukážku pasportizácie FA STU v programe Chastia FM.  
Programový systém Chastia FM  je komplexný graficko-databázový programový systém pre podporu správy majetku, určený pre  
správu, evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností.  
Zároveň rieši evidenciu majetku, správu projektovej, prevádzkovej a inej dokumentácie, automatizáciu tvorby zmlúv a faktúr,  
rozúčtovanie energií a služieb, údržbu objektov a zariadení atď. 
Z diskusie: 
Kvestor informoval, že systém umožňuje evidovať kompletnú evidenciu všetkých pozemkov, priestorov a plôch, ktoré STU využíva.  
Okrem FA STU je v príprave aj pasportizácia FIIT, FEI a SjF STU. Na STU sa problematike venuje Investičný útvar – Ing. Benka a jeho  
tím.  
Prodekan FIIT STU, prof. Čičák, konštatoval, že ponuku vníma ako šancu zaviesť jednotný systém na STU. Podporu systému bude  
tlmočiť aj na fakulte. Dekan Gatial dal do pozornosti IS Magion, ktorý obsahuje informácie o majetku, a teda je možné ťahať informácie  
odtiaľ. 
Živá diskusia sa ďalej viedla o.i. k cene uvedeného riešenia, možnostiam správy majetku, ako je napr. vybavenie kancelárií, ale aj  
zakreslenie konkrétnych osôb na pracovisku s farebným rozlíšením priestorov (schodiská, prenajaté kancelárie, laboratóriá a pod. ) 
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UZNESENIE: 1.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie prezentáciu jednotnej evidencie priestorov a nehnuteľností STU - FA STU. 
 
K BODU 4: Harmonogram rokovaní na II. akademický polrok 2019/2020 
 
Materiál uviedol rektor. Konštatoval, že eviduje kolíziu termínov divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov s FCHPT STU, pokúsi sa  
zistiť, či je možné uvedený termín ešte meniť. 
 
UZNESENIE: 1.4/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie harmonogram rokovaní na II. akademický polrok 2019/2020. 
 
K BODU 5:  Návrh na rozdelenie dotácie vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020 
 
Materiál uviedol kvestor. 
Informoval, že preddavok v zmysle zmluvy je forma dotácie, ktorú ministerstvo poskytuje STU v Bratislave na zabezpečenie činnosti od 
1.1.2020 do obdobia, kedy ministerstvo určí objem dotácie na rok 2020 v súlade so schválenou metodikou rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu. Ide o preddavok rozpočítaný na súčasti v súlade s metodikou a podľa minuloročných výkonov. 
Z diskusie: 

 dekan Šooš konštatoval, že nemajú k dispozícii preddavkové zmluvy 
o  kvestor informoval, že zmluvy sú zverejnené na internete 

 dekan Čambál sa informoval, či bude zahrnutá do rozpisu dotácie aj položka „univerzitný vedecký park“ – položka bude pre 
kalendárny rok 2020 v zmysle nálezu NKU pridaná 

 dekan Gatial  
o upozornil na nezrovnalosť v riadkoch 13 a 16, ktorých výpočet podľa jeho vyjadrenia nekorešponduje s textovou 

časťou návrhu 
o v rámci podprogramu 07711 – TaS sa zaujímal o spôsob delenia sumy 5,5 mil. EUR 

 
UZNESENIE: 1.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh na rozdelenie dotácie vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020. 
 
K BODU 6:  Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

– II. čítanie 
 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaný: JUDr. Michalička. 
Kvestor v krátkosti informoval, že návrh je po zapracovaní pripomienok predložený v 2. čítaní. Upozornil na hlavné zmeny a úpravy oproti 
predošlej verzii, ktoré sa týkajú najmä: 

 Čl. 4, bod 11 – vodenie zvierat na pracovisko  

 Čl. 5, bod 3 – vykonanie dychovej skúšky pri podozrení užitia omamných látok a  

 Čl. 6 – úprava a doplnenie nových bodov v rámci práce na doma 
Z diskusie: 

 dekan Gregor poďakoval prorektorke Bakošovej za akceptovanie požiadavky k práci na doma 
 dekan Šooš sa zaujímal o detaily Čl. 4, bod 11, Čl.3a, bod 2- dodržiavanie Európskej charty a Čl. 5, bod 2, písm. d) – porušenie 

pracovnej disciplíny v prípade zdržiavania sa na pracovisku mimo pracovného času bez vedomia nadriadeného 
 dekan Gatial sa informoval na etický kódex, ktorý tvorí prílohu dokumentu a konkrétne zmeny oproti súčasne platnému 

etickému kódexu 
o  JUDr. Michalička informoval, že uvedený návrh je aktualizovaný a doplnený o ďalšie zásadné body  

 
UZNESENIE: 1.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Návrh dodatku číslo 7 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave a odporúča materiál prerokovať so zástupcami UOO STU a následne predložiť na zasadnutie Akademického senátu STU. 
 
K BODU 7: Harmonogram akademického roka 2020-2021 
 
Materiál uviedla a prezentovala prorektorka Bakošová v zmysle Študijného poriadku STU. Dokument bol prerokovaný na porade 
prorektora a prodekanov pre vzdelávanie dňa 25.11.2019 a na zasadnutí vedenia dňa 16.12.2019. 
V krátkosti informovala prítomných o jednotlivých termínoch, do pozornosti uviedla termín rektorského voľna, ktorý je stanovený dňa 
16.11.2020. 
 
UZNESENIE: 1.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo a súhlasí s Harmonogramom akademického roka 2020-2021 bez pripomienok. 
 
K BODU 8: Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU 
 
Materiál uviedla a prezentovala prorektorka Bakošová. 
Návrh smernice je vypracovaný v súlade so zámermi rektora STU v oblasti rozvoja a skvalitnenia vzdelávacej činnosti na STU a v súlade s 
článkom 3 bod 1 písm. b) v spojení s článkom 5 bod 3 Smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania interných predpisov STU. 
Pozornosť upriamila na úpravu týkajúcu sa najmä Čl. 1, bod 2, kde ocenenie pod názvom „Výnimočný učiteľ“ bolo upravené na „Cena  
rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti“. Uviedla, že predmetné ocenenie bude udelené na základe návrhov oprávnených  
osôb, t.j. dekanov a prodekanov jednotlivých fakúlt. Ocenenie „Učiteľ roka“ bude udelené na základe hlasovania študentov STU.  
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Oznámenie o udelení a odovzdanie ocenení sa uskutoční na samostatnej akademickej slávnosti. 
Zároveň uviedla, že v nadväznosti na diskusiu vedenia bude v rámci záverečných ustanovení uvedené zrušenie všetkých súčasne platných  
predpisov, ktoré sa vydaním predmetnej smernice stávajú neplatnými, ako aj doplnenie formulácie o nenárokovateľnosti ocenení.    
Z diskusie: 
Dekan Gregor otvoril diskusiu k podmienkam a postupu udelenia ocenenia Učiteľ roka, podľa jeho názoru by mala mať každá fakulta 
právo na jedného oceneného učiteľa. Vyjadril presvedčenie, že menšie fakulty nemajú veľkú šancu na úspech. Dekan Šooš sa pripojil 
k názoru dekana FA STU. Prorektorka Bakošová konštatovala, že študenti mali k dispozícii predmetný dokument na pripomienkovanie od 
20.11.2019 do 4.1.2020. K dokumentu neboli vznesené žiadne pripomienky a so znením smernice súhlasili. V nadväznosti na uvedené 
prodekan FIIT STU, prof. Čičák, dal do pozornosti možnosť hlasovania relevantnej množiny študentov. 
Záverom sa prítomní zhodli, že uvedená smernica bude jeden rok v „testovacej fáze“, následne sa k pravidlám udeľovania ocenení členovia 
kolégia rektora, v prípade potreby, vrátia po ich vyhodnotení.  
 
UZNESENIE: 1.8/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo a súhlasí s návrhom Smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave s pripomienkami. 
 
K BODU 9: Zmena smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích 

zariadeniach STU v znení dodatku číslo 1 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala prítomných, že dokument bol prerokovaný na zasadnutí Ubytovacej komisie STU dňa 21. 11. 2019. 
V krátkosti zhrnula hlavné dôvody úpravy smernice:  

 nevyhovujúce termíny pre hodnotenie a zverejňovanie kritérií pre ubytovanie študentov – je potrebné včasné zverejnenie 
kritérií, termín upravený na 31. januára akademického roka 

 zosúladenie dvoch podobných interných predpisov „smernice“ a „kritérií“, ktoré určujú pravidlá pre udeľovanie ubytovania 
študentom  

 vyňatie zmluvy o ubytovaní študentov zo smernice 
 určenie člena – študenta ubytovacej komisie 

Informovala, že najvýraznejšie úpravy sú zapracované v Čl. 3, ďalšie zmeny sú prioritne formálneho charakteru. 
V rámci krátkej diskusie dekan Gregor upriamil pozornosť na ubytovanie končiacich študentov – absolventov, ktorí sú nútení sa 
vysťahovať z internátov v deň štátnic. V rámci pozitívneho prístupu a povedomia o STU navrhol predĺžiť termín na vysťahovanie sa a 
opustenie izieb. V nadväznosti na uvedené rektor požiadal prorektorku Bakošovú o vyriešenie problému a dopracovanie požiadavky 
v súlade s návrhom dekana Gregora.  
 
UZNESENIE: 1.9/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo materiál „Zmena smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v  
ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatku číslo 1“ s pripomienkou. Po zapracovaní pripomienky odporúča rektorovi vydať dodatok  
č. 2 k predmetnej smernici rektora. 
 
K BODU 10: Informácia o nadobudnutí účinnosti smernice rektora 7/2019 – SR Rada športu STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že rektor v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR Pravidlá vydávania interných predpisov 
STU zo dňa 03. 10. 2013 vydal dňa 16.12.2019 Smernicu rektora číslo 7/2019 – SR Rada športu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01. 01. 2020.  
Dôvodom vydania smernice je úprava pôsobnosti Rady športu STU po jej vyčlenení z Organizačného poriadku Centra akademického 
športu STU, ktorý bol schválený Akademickým senátom STU dňa 16. 12. 2019 a nadobudol účinnosť dňom 01. 01. 2020. Predmetná 
smernica spája Štatút rady športu STU v Bratislave v znení navrhovaného dodatku číslo 1, ktorý bol prerokovaný na 9. zasadnutí Kolégia 
rektora STU dňa 04. 11. 2019, a Rokovací poriadok Rady športu STU zo dňa 01. 04. 2014. 
 
UZNESENIE: 1.10/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o nadobudnutí účinnosti smernice rektora 7/2019 – SR Rada športu STU. 
 
K BODU 11: Stratégia internacionalizácie STU 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková.  
Oboznámila prítomných, že stratégia internacionalizácie býva vypracovávaná na univerzitách v zahraničí ako osobitný materiál.. Cieľom je 
napomôcť úspešnej realizácii medzinárodnej spolupráce, jej organizácií, ako aj kontrole. Vychádza zo schváleného a súčasne platného 
dlhodobého zámeru a preberá jeho štruktúru, pričom internacionalizácia univerzity predstavuje jednu z hlavných priorít. 
Záverom rektor doplnil, že ide výlučne o formálny dokument. 
V rámci krátkej diskusie sa dekan Šooš zaujímal, aká je predstava cieľa „Zvýšenie počtu zahraničných študentov riadne zapísaných na 
štúdium na STU; rovnako ako zvýšenie počtu zahraničných absolventov na STU“. V nadväznosti na uvedené rektor požiadal prorektorku 
Vitkovú o preformulovanie cieľa tak, aby bolo jasné, že počet zapísaných študentov má byť úmerný počtu absolventov, t.j. úspešne 
ukončených študentov. 
 
UZNESENIE: 1.11/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie Stratégiu internacionalizácie Slovenskej technickej univerzity v BA s pripomienkou. 
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K BODU 12: Úhrada členského poplatku v organizácii KIC EIT RawMaterials a KIC EIT Manufacturing 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík.  
Ide o pokračovanie členstva v organizácii KIC EIT RawMaterials a KIC EIT Manufacturing. Informoval prítomných, že hlavným benefitom 
členstva v organizácii KIC EIT je možnosť uchádzať sa o granty na úrovni H2020 financované Európskou komisiou v rámci uzatvorenej 
skupiny partnerov - firiem, výskumných inštitúcií a univerzít. Členstvo zároveň umožňuje STU nadväzovať nové kontakty s partnermi 
v rámci KIC EIT, ako aj vyhľadávať nové príležitosti. V krátkosti predstavil aj projektové návrhy podané za podpory Projektového 
strediska STU v celkovej hodnote cca 555 950 EUR a projekty, ktoré boli podané, avšak neboli zahrnuté do Business plánu.  
V závere uviedol, že strategické projekty v rámci KIC EIT boli tiež témou stretnutia 4 partnerských zahraničných technických univerzít 
dňa 17.1.2020. 
 
UZNESENIE: 1.12/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s úhradou členského poplatku v organizácii KIC EIT RawMaterials a KIC EIT Manufacturing 
 
K BODU 13: Inovovaný model činnosti a financovania UTI STU 
 
Materiál uviedol prorektor Uherek. 
Informoval prítomných o zmenách a nových pravidlách v činnosti a financovaní UTI STU. 
Podľa nových pravidiel bude UTI požadovať od každej založenej firmy podiel STU Scientific, s.r.o., čím sa vytvorí dlhodobé prepojenie 
s firmami. Na dobudovanie priestorov na FIIT, FEI a MTF STU budú požadované finančné prostriedky z fondu rozvoja, konkrétny návrh je 
súčasťou predloženého materiálu. 
K materiálu sa viedla rozsiahla diskusia, v rámci ktorej: 

 predseda AS STU, prof. Peciar, informoval o dôvode zaradenia pracoviska do rozpisu dotácie – hlavná zmena je prechod na 
hlavnú činnosť 

o  zároveň odporučil po zmene modelu financovania urobiť odpočet s cieľom porovnať oba modely   
 kvestor otvoril otázku budúcnosti budovy na Pionierskej ul., ktorá je v majetku STU 

o  dekan Šooš vyjadril názor, že SjF STU by mala mať v uvedenej veci spolurozhodovacie právo 
 dekan Čambál sa zaujímal, či sú okrem prenájmu priestorov aj iné možnosti zárobku 

o prorektor Uherek konštatoval, že keďže ide o hlavnú činnosť, nie je to možné, UTI je potrebné vnímať prioritne ako 
propagáciu STU  

o kvestor spolu s prorektorom Moravčíkom sa pripojili k názoru prorektora Uhereka, podľa ich vyjadrenia ide 
o marketingovú aktivitu a vnímajú ju ako pridanú hodnotu na propagáciu štúdia na STU 

o dekan Šooš ako príklad úspešnej propagácie a za menej vynaložených finančných prostriedkov uviedol študentskú 
formulu; zároveň sa zaujímal o čerpanie minuloročnej dotácie, ktorá bola vo výške 140 tis. EUR 

 dekan Unčík sa zaujímal o ďalšiu perspektívu, resp. víziu UTI 
V závere rektor konštatoval, že materiál vníma ako návrh, ktorým by sa STU chcela riadiť. 
 
UZNESENIE: 1.13/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o inovovanom modeli činnosti a rozpočte UTI STU. 
 
K BODU 14: Rôzne – informácie a oznamy 
 
Prodekan Čičák 

 informoval, že dekanovi FIIT STU bola doručená žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z., 
o slobodnom prístupe k informáciám – protokol o voľbách do zamestnaneckej časti senátu FIIT STU zo dňa 16.1.2020  

 
Dekan Čambál 

 v rámci výzvy MŠVVaŠ SR deklaroval záujem MTF STU uchádzať sa o kapitálové investície 

 dal do pozornosti nedoriešené záležitosti v rámci projektov na podporu výskumno-vývojových kapacít  
 z dôvodu možného prekrytia termínov informoval, že MTF STU plánuje v dňoch 7.– 9.9.2020 organizovať „MTF Uni“ 

 
Dekan Unčík a dekan Oravec 

 v súvislosti s projektom ACCORD informovali o havarijnom stave priestorov, ktoré sú na hranici životnosti, očakávajú 
ústretovosť z pozície STU 

 
Dekan Šooš  

 uviedol, že považuje za potrebné dohodnúť nový „kľúč“ financovania neočakávaných kritických udalostí  
 zaujímal sa o postup, resp. usmernenie k odborovým komisiám 

 
Dekan Gatial 

 zaujímal sa, či je reálne schvaľovať rozpočet STU na februárovom riadnom zasadnutí AS STU 
o kvestor informoval, že na základe doterajšieho vývoja situácie bude rozpočet predložený najskôr na marcové 

zasadnutie AS STU  
Kvestor 

 pripomenul, že je možné zasielať požiadavky na investície 
o  z úrovne STU 
o  z úrovne MŠVVaŠ SR 
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Rektor 
 oznámil prítomným, že prorektor Szolgay zo zdravotných dôvodov požiadal o uvoľnenie z funkcie prorektora pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium 
o zároveň oznámil, že požiada AS STU o schválenie návrhu na vymenovanie nového prorektora – prof. Ing. Alojza 

Kopáčika, PhD.  
 

Prorektorka Bakošová 
 informovala, že od 1.1.2020 začalo opäť naplno fungovať Poradenské centrum STU 

o  v nadväznosti na uvedené bol zaslaný aj hromadný informačný mail 
 
Prorektorka Vitková informovala, že 

 SAIA zorganizovala stretnutie ohľadom ponuky prijatia študentov z Argentíny (najmä oblasť informatiky)  
o záujem je potrebné nahlásiť do 31.1.2020 

 na fakulty boli zaslané kritériá ICM pre študentov a pedagógov  
 kolegovia z Palestíny v rámci schémy Erasmus+ oslovili STU na spoluprácu 

o  chýba spätná väzba z FEI STU (robotika) 
o  SjF STU nereflektuje na ponuku z kapacitných dôvodov 

 Chile oslovilo STU s ponukou študijných programov v oblasti startupov 
 francúzska vláda ponúka štipendiá podporené aj zo strany francúzskeho veľvyslanectva 
 bol distribuovaný dotazník ohľadom pripravovaného campusu 
 dňa 27.1.2020 sa uskutoční road show STU 

 
Prorektor Moravčík 

 požiadal o dodanie podkladov do správy o činnosti a hospodárení UVP STU  
 v rámci projektu STU ako líder digitálnej koalície opätovne požiadal FIIT STU o dodanie podkladov - aktivita 4 

 
Prorektor Uherek 

 informoval, že STU sa počnúc 1.1.2020 stala členom AmCham a SBA 
 

Podpredseda AS STU 
 informoval o aktuálnej situácii na FIIT STU 

 
Predsedníčka UOO STU 

 konštatovala, že KZ na rok 2020 bola dňa 19.12.2019 podpísaná a distribuovaná organizačným zložkám STU 
 informovala, že dňa 11.2.2020 sa na SvF STU uskutoční konferencia UOO STU 

 
 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
 
Zapísala: 21.1.2020     Zápisnicu overil: 24.1.2020 
 
Erika Jevčáková, B.S.B.A., v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r. 
 
 

Február 03.02.2020 AS STU 14:00 Mimoriadne zasadnutie 

 
10.02.2020 

KR STU 09:00  

 PAS STU 14:00  

 24.02.2020 AS STU 14:00  


