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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 5/2020 
z online zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 04. 05. 2020 

 
Z dôvodu preventívnych opatrení prijatých Krízovým štábom STU v Bratislave pre riadenie a komunikáciu v súvislosti s mimoriadnym  
stavom v Slovenskej republike a s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu 2019-nCoV sa rektor rozhodol realizovať rokovania grémií  
STU prostredníctvom služby Google Hangouts Meet: Online Video Conferencing | G Suite do odvolania. 
 
PRIPOJENÍ:   prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Ing.  Dušan Faktor, PhD., Dr. h. c. Prof. h. c. Prof. Dr. Ing. 

Oliver Moravčík, doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prof. Ing. František Uherek, 
PhD., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., 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., Bc. Andrej Majstrík, Mgr. Fedor Blaščák 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID -19 - ústna informácia  
3. Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020 
4. Zmeny Študijného poriadku STU v súvislosti k krízovou situáciou 
5. Návrh metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akad. roka 

2019/2020 na STU 
6. Návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch Bc. štúdia 
7. Návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU 
8. Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania 
9. Rokovací poriadok VR STU 
10. Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU v BA 
11. Návrh aktivít zameraných na zvýšenie mobilít študentov a študentských stáží na STU 
12. Rôzne 
 A.  Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 20.4.2020 

 
K BODU 1: Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov kolégia rektora na online rokovaní a informoval o programe 5. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
UZNESENIE: 5.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 5. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 2: Aktuálne otázky na STU 
 
Rektor uviedol nasledujúce témy: 

1. aktuálne informácie z krízového štábu (prorektor Moravčík) 
 s účinnosťou od 4.5.2020 je na STU daná možnosť obnoviť vedeckovýskumnú a experimentálnu činnosť pri súčasnom 

dodržiavaní prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení, súčasne bolo umožnené študentom 3. stupňa štúdia 
participovať na výskume bez ohľadu na ich miesto bydliska 

o mimo bratislavským doktorandom bola v prípade záujmu ponúknutá možnosť ubytovania v ŠD v BA a TT 
 dňa 05.05.2020 sa uskutoční ďalšie stretnutie krízového štábu STU, ktoré sa bude vzhľadom na pozitívnu situáciu vo 

vývoji epidémie koronavírusu na Slovensku zaoberať návrhom na prípadné zrušenie alebo modifikáciu Príkazu rektora 
č. 1/2020-PR Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na STU, s účinnosťou od 11.5.2020, t.j. 
predpokladá sa postupný návrat  technických a administratívnych zamestnancov STU od vykonávania práce z domu na 
výkon práce na pracovisku – návrat k výučbe prezenčnou formou študentov 1. a 2. stupňa štúdia je predbežne vylúčený 

 
2. aktuálne ekonomické opatrenia (kvestor) 

 v nadväznosti na informáciu o plánovanom odvolaní aktuálne platného Príkazu rektora č. 1/2020-PR konštatoval, že po 
zverejnení uvedenej informácie bude vydané usmernenie pre všetky súčasti k spôsobu výkonu práce a dochádzky 
administratívnych pracovníkov 

 STU po diskusii s dekanmi nepristúpila k možnosti stanovenia okruhu ľudí, ktorým by pri prekážke na strane 
zamestnávateľa bola znížená mzda na 80% 

 
Rektor v rámci aktuálnych otázok zároveň informoval, že dňa 11.5.2020 sa uskutoční rokovanie VR STU online, prvé testovanie systému 
sa uskutočnilo dňa 30.04.2020, budú nasledovať ďalšie testovania vrátane spôsobu hlasovania prostredníctvom Google Voting 
formulárov. 
Súčasne, k všeobecnej pripomienke FEI STU - aby bol na úrovni STU vybraný a následne preferovaný jeden spôsob tajného online 
hlasovania (grémiá, výberové konania atď.), rektor konštatoval, že Helios voting je považovaný za bezpečný a osvedčený systém tajného 
hlasovania, ktorý je možný využiť online. K téme Helios voting sa dekan Šooš zaujímal, či je možné využívať hlasovanie neobmedzene. 
Rektor informoval, že ide o voľný prístup bez obmedzenia, CVT STU pripravilo návody, ktoré sú sprístupnené na ich domovskej stránke. 
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Do diskusie k aktuálnym témam sa tiež zapojili: 
 dekan Čambál v zmysle prezentovaných informácií z krízového štábu požiadal o pokyny k sprístupňovaniu laboratórií  

a pracovísk so zadefinovaním jasných pravidiel (napr. meranie teploty, poskytovanie rúšok, dezinfekcie a pod.), zároveň 
konštatoval, že fakulty spúšťajú ekonomické opatrenia v súvislosti s krátením miezd z dôvodu prekážky na strane 
zamestnávateľa a vzhľadom na pripravované odvolanie Príkazu rektora č. 1/2020-PR nie je jasné, ako by mali fakulty 
postupovať 

 dekan Gatial sa zaujímal, či internáty STU patria medzi subjekty hospodárskej mobilizácie 
 dekan Kotuliak požiadal o usmernenie k počtu doktorandov na vstup do laboratórií a k potrebe dodržania hygienických 

predpisov a nariadení 
o v nadväznosti na uvedené dekan Šooš informoval, že na SjF STU vypracovali generálne usmernenie pre prácu 

v laboratóriách a dielňach, ktoré bolo odsúhlasené MZ SR, aj p. Chabroňom 
 dekan Unčík sa zaujímal o aktuálny stav ohľadom priebehu štátnych záverečných skúšok, t.č. sa odporúča dištančná forma, 

avšak v ďalšom období forma konania záverečných skúšok závisí od ďalšieho vývoja situácie a rozhodnutia MŠVVaŠ SR 
o v nadväznosti na uvedené dekan Šooš upriamil pozornosť na list GR Jurkoviča a hlavného hygienika p. Mikasa ku 

konaniu skúšok v priebehu štúdia, ako aj štátnych záverečných skúšok  
 
UZNESENIE: 5.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o aktuálnych otázkach na STU. 
 
K BODU 3: Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020 

 
Materiál uviedol kvestor. Prizvaná: Ing. Matúšková. 
K aktuálnej verzii návrhu (verzia 5) sa viedla veľmi rozsiahla a živá diskusia, do ktorej sa zapojili všetci dekani, ako aj členovia 
vedenia, ktorí sa vyjadrovali primárne k vybraným položkám spadajúcim do ich agendy.  
Predmetom diskusie bol najmä spoločný list dekanov, ktorý adresovali rektorovi. V liste prezentovali zásadné pripomienky a žiadali o ich 
zapracovanie.  
Išlo predovšetkým o: 

 rozpis účelových prostriedkov, kde sa za posledné roky STU nedarí zvyšovať objem získaných financií na 077 1201 podľa 
výkonu a táto skutočnosť by mala byť podľa ich vyjadrenia reflektovaná aj v rozpise dotácie STU 

o ako vhodné východisko navrhujú, aby bola ich úroveň na roku 2018 
 rozpis prostriedkov pre rektorát STU, kde nárast o vyše 10% považujú za neprimeraný 

Ďalej pre budúce návrhy rozpisu dotácie STU požiadali o zmenu doterajšej filozofie, ktorá by mala  
 reflektovať aktuálny stav mimodotačných prostriedkov STU spolu s predpokladom ich použitia pre navrhované rozpočtové 

obdobie 

 rešpektovať prioritu „celouniverzitného princípu a záujmu“ 
o vyčlenenie celkovej sumy účelových univerzitných položiek by mala byť ešte pred rozpisom ostatných častí 

dotácie predmetom diskusie kolégia dekana, následne pokračovať v ďalšom rozpise dotácie podľa schválenej 
metodiky 

Po širokej diskusii a vystúpení jednotlivých členov kolégia rektora k prezentovaným výhradám rektor vyzval jednotlivých dekanov 
vyjadriť sa k zámeru postúpiť rozpis dotácie na rok 2020 v predloženom znení na zasadnutie AS STU dňa 25.05.2020. Väčšina dekanov 
vyjadrila názor, že trvajú na zapracovaní vznesených výhrad. V prípade, že po ich zapracovaní a spoločnej diskusii nastane konsenzus, 
odporúčajú dokument predložiť na schválenie AS STU, ktorý je podľa vyjadrenia predsedu AS STU profesora Peciara v prípade potreby 
ochotný zasadať aj v júni. 
V nadväznosti na uvedené a v súlade s odporúčaním dekanov rektor v závere požiadal kvestora o prípravu rozpisu dotácie na rok 2020 vo 
verzii 6.  
 
UZNESENIE: 5.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2020 s pripomienkami a po diskusii s dekanmi odporúča  
kvestorovi prepracovať dokument. 
 
K BODU 4: Zmeny Študijného poriadku STU v súvislosti k krízovou situáciou 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že zmeny vyplývajú z potreby upraviť postupy v oblasti vzdelávania na STU (najmä dištančná metóda vzdelávania, 
konanie skúšok a štátnych skúšok, odovzdávanie záverečných pác) v súvislosti s mimoriadnou situácia na Slovensku spôsobenou 
globálnou pandémiou ochorenia Covid-19 a zároveň nastaviť procesy tak, aby boli aplikovateľné aj v prípade vzniku mimoriadnej 
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v budúcnosti. Zmeny Študijného poriadku STU vychádzajú z návrhu novely 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol 
schválený na rokovaní vlády SR a predložený na rokovanie NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Materiál bol prerokovaný 
na porade prodekanov pre vzdelávanie dňa 20. 04. 2020 a na zasadnutí Vedenia STU dňa 20. 04. 2020.  
Následne sa vyjadrila k písomne zaslaným pripomienkam dekanov FEI, SvF, SjF a FCHPT STU, ktoré sa týkali najmä Čl. 5, 17, 19, 42 a 
50. 

 
UZNESENIE: 5.4/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo „Zmeny Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súvislosti k krízovou  
situáciou“ a odporúča materiál predložiť na rokovanie Akademického senátu STU. 
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K BODU 5: Návrh metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom 
semestri akad. roka 2019/2020 na STU 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s Čl. 4 bod 2 Štatútu STU v znení jeho dodatkov č. 1 až 9, s prihliadnutím na mimoriadnu 
situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia 
na STU a v súlade s príslušnými ustanoveniami Študijného poriadku STU. Materiál bol prerokovaný na porade prodekanov pre vzdelávanie 
dňa 20.04.2020 a na zasadnutí Vedenia STU dňa 20.04.2020. 
V rámci krátkej diskusie sa prorektorka Bakošová vyjadrila k písomným pripomienkam dekanov FEI a FCHPT STU, ktoré sa týkali najmä 
bodu 4.1, ktorý nie je podľa ich vyjadrenia v súlade s čl.50a ods. 6 Študijného poriadku. V nadväznosti na uvedené dekan Šooš upriamil 
pozornosť na rozhodnutie hlavného hygienika, p. Mikasa, ktoré umožňuje vykonávanie záverečných štátnych skúšok aj prezenčnou 
formou za podmienky dodržania protiepidemiologických opatrení. 
Predseda AS STU, profesor Peciar, informoval o pripravovanej petícii za zrušenie štátnych skúšok. Prorektorka Bakošová a Bc. Majstrík 
ubezpečili prítomných, že predmetná petícia sa v žiadnom prípade netýka študentov STU. 
 

UZNESENIE: 5.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo „Návrh metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok  
v letnom semestri akademického roka 2019/2020 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. 

 
K BODU 6: Návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch Bc. štúdia 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s plánom hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020. 
V rámci diskusie sa vyjadrila k písomne zaslaným pripomienkam dekanov FEI, SjF, MTF a FCHPT STU, ktoré sa prioritne týkali: 

 konverzných študijných programov 
 cenníka Jazykového centra STU ohľadom ponuky na výučbu SJ pre Ukrajincov 
 formálnej chyby v tabuľke č. 2 

Dekan Oravec zároveň vyjadril podporu vytvorenia Knižnice videoprednášok. 
 
UZNESENIE: 5.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh opatrení na zníženie úbytku študentov STU v prvých ročníkoch bakalárskeho štúdia. 
 
K BODU 7: Návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s plánom hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020. 
V rámci diskusie sa prorektorky Bakošová a Vitková vyjadrili k písomne zaslaným pripomienkam dekanov FEI, SvF, SjF, MTF a FCHPT 
STU, ktoré sa prioritne týkali: 

 komplikovanosti podávania prihlášok 
 príprave ponuky intenzívnych kurzov SJ 
 zlepšenia podmienok študentov 3. stupňa štúdia 
 realizácie systému podpory zahraničných študentov 

Dekani Unčík a Čambál vyjadrili názor, že v oblasti propagácie cítia prílišnú centralizáciu a obmedzovanie právomocí fakúlt. 
Dekan Šooš v rámci propagácie upozornil na minimálnu, resp. nulovú komunikáciu s fakultami a neakceptovanie dočasných diplomov  
indických maturantov slovenskými inštitúciami. 
Dekan Čambál navrhol viac spolupracovať s fakultami, nezverejňovať videá, s ktorými sa daná fakulta nestotožňuje, nepublikovať  
neaktuálne informácie, nevynechávať fakulty z výberu zástupcov, ktorí prezentujú danú fakultu na rôznych akciách a pod. 
V závere Mgr. Blaščák prezentoval pozitívne výsledky webovej metriky. Rektor konštatoval, že väčšina kampaní prezentovala STU veľmi  
dobre. Taktiež ocenil aktivizáciu fakultných propagačných oddelení a poďakoval útvaru propagácie R STU za dosiahnuté výsledky. 
 
UZNESENIE: 5.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh opatrení na zvýšenie počtu študentov na STU v Bratislave s pripomienkami. 

 
K BODU 8: Výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová na podnet ŠRVŠ a získanie odporúčaní pre učiteľov STU. 
K výsledkom ankety sa neviedla takmer žiadna diskusia. Rektor konštatoval, že 30%-nú účasť študentov na ankete považuje za veľký 
úspech. 

 
UZNESENIE: 5.8/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie výsledky ankety študentov STU k dištančnej metóde vzdelávania. 
 
K BODU 9: Rokovací poriadok VR STU 
 
Materiál uviedol prorektor Kopáčik. 
Následne sa detailne venoval písomným pripomienkam dekanov FEI a FCHPT STU, ktoré sa týkali primárne Čl. 2, 6 a 7. 
 
UZNESENIE: 5.9/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Rokovací poriadok Vedeckej rady STU s pripomienkami. 
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K BODU 10: Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU v BA 
 

Na základe rozhodnutia rektora bol materiál stiahnutý z programu rokovania Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 11: Návrh aktivít zameraných na zvýšenie mobilít študentov a študentských stáží na STU 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súlade s plánom hlavných úloh Vedenia STU na rok 2020. 
V rámci krátkej diskusie sa prorektorka Vitková vyjadrila k pripomienkam dekana FEI, ktorý sa zaujímal:  

 o význam „pretrvávajúceho malého záujmu o realizáciu študijných programov v angličtine na fakultách STU", upozornil na 
rastúce nároky na pedagógov aj z oblasti výskumu, financovanie týchto aktivít a pod. 

 či je nútené vycestovanie, tzn. zavedenie mobility ako povinnej súčasti študijného plánu správnym riešením  
 o konkrétnu predstavu úpravy študijných plánov smerom k väčšej flexibilite a otvorenosti  
 o detaily zlepšenia jazykovej vybavenosti študentov prostredníctvom povinných jazykových kurzov/predmetov v cudzom 

jazyku  
 

UZNESENIE: 5.11/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh aktivít zameraných na zvýšenie mobilít študentov a študentských stáží na STU. 
 
K BODU 12: Rôzne 
K BODU 12/A: Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 04.05.2020 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Informovala o stave prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 
04.05.2020 - počty prihlásených uchádzačov na štúdium po skončení 1. kola podávania prihlášok na všetky súčasti STU s výnimkou 
SjF STU. 
 
UZNESENIE: 5.12A/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie berie na vedomie informáciu o počte uchádzačov prihlásených na štúdium k 04.05.2020. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Dekan Čambál  

 informoval, že riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVaŠ SR, PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD.,  
požiadal o zahájenie procesu zaradenia nižšie uvedených univerzít medzi subjekty hospodárskej mobilizácie:  

o Univerzita Komenského v Bratislave, kontaktná osoba: Mgr. Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora 
o Slovenská technická univerzita v Bratislave, kontaktná osoba: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan, 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
 
Dekan Oravec 

 požiadal o spätné vrátenie príspevku na UVP podľa výkonov a nie podľa publikácií 
 upozornil na nekorektné započítavanie publikácií  

o nie je korektné započítať publikácie podľa prvého autora, ak autori sú z viacerých fakúlt, majú percentuálne 
vyjadrený podiel, ktorý sa takýmto započítavaním neguje a započíta sa plnou váhou podľa prvého autora  

 
Dekan Šooš a dekan Čambál 

 požiadali o metodické usmernenie a jednotný postup pri: 
o krátení miezd z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa  
o prideľovaní stravných lístkov, prípadne príspevku na stravu 

 na základe vyjadrenia rektora a kvestora postup jednoznačne určuje Smernica rektora číslo: 3/2020 – SR 
„Mimoriadne ekonomické opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s krízou 
COVID-19“ 
 

Prorektorka Vitková 
 informovala o záveroch online stretnutia prorektorov pre zahraničie 

o cieľom stretnutia bolo zmapovanie aktuálnej situácie a predpokladaných dopadov/očakávaní v súvislosti s COVID-19 
 
Kvestor 

 požiadal dekanov o dodanie podkladov do Výročnej správy o hospodárení, ktorú plánuje vedenie predložiť v pôvodnom 
termíne 

 
Prorektor Kopáčik 

 informoval   
o  o zmenách v termínoch podávania projektov VEGA, KEGA a pod. – informáciu zasielajú aj priamo na fakulty 
o  o zaslaní návrhov do komisií KEGA 
o  že dňa 11.05 2020 sa uskutoční online rokovanie VR STU 

 
Prorektor Uherek 

 informoval o záveroch stretnutí skupiny Impulz korona STU, výzvy sú zverejnené na web stránke STU 
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Prorektor Moravčík 
 požiadal o urýchlené dodanie podkladov k 4. monitorovacej správe UVP Science City 
 informoval, že dňa 23.4.2020 sa STU stala riadnym členom KIC EIT Digital 
 termín ďalšieho stretnutia krízového štábu je stanovený na zajtra, t.j. 05.05.2020 o 9:00 hod. 

 
Predsedníčka UOO STU, doc. Ujhelyiová 

 požiadala dekanov o akceptovanie mzdových odporúčaní počas krízového obdobia 
 
Predseda AS STU, profesor Peciar 

 informoval o požiadavke adresovanej na Krízový štáb STU o vyjadrenie sa k prezenčnej forme zasadania AS STU dňa 25.05.2020 
a uskutočnenia voľby do ZČ AS FIIT organizovanej VK AS STU 

 požiadal dekana SvF STU, prof. Unčíka, o možnosť konania zasadnutia AS STU v Aule SvF STU s možnosťou využitia techniky a 
parkovania 

o oboma žiadosťami sa Krízový štáb STU zaoberal, zámer prezenčného zasadnutia AS STU schválil, podmienky konania 
sa operatívne doladia s pánom Chabroňom, vedúcim krízového manažmentu na R-STU 

 požiadal listom rektora o zabezpečenie hygienických, bezpečnostných a technických podmienok pre zasadnutie PAS STU, komisií 
AS STU a AS STU, ako aj o zabezpečenie mikroportov pre uskutočnenie efektívnej možnosti komunikácie 

 informoval, že  
o podľa predbežného vyjadrenia časti senátorov by malo byť zasadnutie AS STU dňa 25.05.2020 uznášaniaschopné, 

zatiaľ potvrdilo účasť 33 senátorov 
o všetkým študentom, ktorí končia akýkoľvek stupeň štúdia, bol zaslaný na vyplnenie formulár žiadosti o pozastavenie 

členstva v AS STU, zatiaľ sa aktuálne vrátili iba 4 vyplnené žiadosti, tajomníčka AS STU študentov opätovne osloví 
o v médiách sa objavila tlačová správy predsedu SR STU o konaní zasadnutia mimoriadnej správnej rady s jediným 

bodom programu – FIIT STU a nastolil otázku, či takáto medializácia je v prospech STU 
 v nadväznosti na uvedené upriamil pozornosť na negatívny dopad nedávnej medializácie (podpis 5 

signatárov dohody o FIIT) 
 
V závere rokovania rektor poďakoval členom kolégia rektora za vstupy a poprial prítomným pevné zdravie. 

 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 05.05.2020     Zápisnicu overil: 07.05.2020 
Erika Jevčáková, B.S.B.A. , v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , v.r. 

Máj 
11.05.2020 

VR STU 09:00 ONLINE 

 PAS STU 14:00 PREZENČNE 

 25.05.2020 AS STU 14:00 PREZENČNE 

Jún 08.06.2020 KR STU 09:30 ?_menovanie docentov, 09:00h._? 

 
15.06.2020 

VR STU 09:00  

 PAS STU 14:00 ? 

 29.06.2020 AS STU 14:00 ? 


