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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA č. 6/2020 
zo zasadnutia Kolégia rektora STU zo dňa 08. 06. 2020 

 
PRÍTOMNÍ:   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. Pavel Čičák, PhD., prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., prof. Ing. Anton Gatial, 
DrSc., prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. Radoslav Vargic, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Unčík, PhD., doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc. 

 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia  
3. Návrh príkazu rektora „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia protispoločenskej činnosti na 

Fakulte informatiky a informačných technológií STU“  
4. Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT  
5. Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021  
6. Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2019/2020 a imatrikulácií v akad. roku 

2020/2021  
7. Návrh na zjednotenie podpory študentským organizáciám na STU v Bratislave                                 
8. Stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický rok 2020/2021 
9. Účasť STU na veľtrhoch v roku 2020  
10. Zimná univerzita pre maturantov 2021  
11. Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl  
12. Rôzne 
 A.  Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 25.5.2020 

 
K BODU 1:  Otvorenie 
 
V úvode rokovania rektor privítal členov kolégia rektora na rokovaní a informoval o programe 6. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
UZNESENIE: 6.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s programom 6. zasadnutia Kolégia rektora STU. 
 
K BODU 2: Aktuálne otázky STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19 - ústna informácia 
 
Prorektor Moravčík informoval, že 

 s účinnosťou od 01.06.2020 boli vydané dodatky k interným predpisom, ktoré postupne v súvislosti s COVID-19 a v rámci 
núdzového stavu SR uvoľňujú všetky povolené opatrenia, zároveň sú v príprave záverečné ukončenia príkazov rektora 
vzhľadom na ustupujúcu pandémiu COVID-19 

 pán Chabroň inicioval žiadosť o zrušenie príkazu ministra školstva SR o deklarovaní STU ako subjektu hospodárskej mobilizácie 
Dekan Čambál v nadväznosti na informáciu prorektora Moravčíka upozornil na dodržanie ustanovení Zákonníka práce. 
 
UZNESENIE: 6.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o aktuálnych otázkach STU v súvislosti s koronavírusom COVID-19. 
 
K BODU 3: Návrh príkazu rektora „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia 

protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU“ 
 

Materiál uviedol rektor. 
Informoval, že ide o formálny materiál, ktorý súvisí s preverením podnetu na FIIT STU. Príkaz rektora ustanovuje, aby pri priznávaní 
a vyplácaní štipendií študentom všetkých súčastí STU boli dodržané postupy podľa Štipendijného poriadku STU. 
K dokumentu sa viedla rozsiahla diskusia, primárne k pripomienke dekana Šooša, ktorý v súvislosti s vydaním príkazu rektora žiadal o 
vysvetlenie podstaty pochybenia (kto chybu urobil, či bola zrealizovaná oprava daňového priznania a v prípade, ak áno, v akej výške). 
Zároveň v tejto súvislosti vyjadril rozhorčenie nad eskalujúcim vývojom situácie a obavy z možných negatívnych dopadov pre STU. 
Apeloval na najvyšších predstaviteľov STU (rektor, predseda AS STU a predseda SR STU), aby začali diskutovať a zaujali spoločné 
stanovisko. Rektor prisľúbil, že diskusie prebehnú a pokúsia sa nájsť spoločné riešenia. Predseda AS STU konštatoval, že FIIT STU má t.č. 
plne funkčný AS FIIT STU, dňa 04.06.2020 boli ukončené volby do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023. 
V nadväznosti na žiadosť dekana Šooša kvestor informoval, že dňa 13.3.2020 mu boli z ekonomického útvaru FIIT STU doručené dve 
opravné daňové priznania z roku 2017 a 2018, z ktorých vyplývajú daňové nedoplatky na úrovni niekoľko tisíc eur. Tieto opravné daňové 
priznania dal preveriť, avizované je ďalšie – za rok 2016. Konštatoval, že STU neviaže žiadna lehota na vybavenie a k záveru zatiaľ 
nedospela.  
 
UZNESENIE: 6.3/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh príkazu rektora Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia 
protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU a odporúča predmetný interný predpis vydať. 
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K BODU 4:  Príkaz rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT 
 
Materiál uviedol prorektor Moravčík ako potrebu stanoviť jednotné pravidlá participácie jednotlivých súčastí univerzity na 
projektoch KIC EIT. 
Detailne zosumarizoval a objasnil najdôležitejšie štatistické údaje zapojenia sa STU do KIC EIT, vysvetlil zmysel zapájania sa do 
projektov - prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe, kde nechýba participácia priemyslu - prenos poznatkov do praxe. Taktiež 
predstavil najvýznamnejších partnerov, ktorí sú zapojení do projektov (Španielsko, Nemecko, Grécko, Estónsko atď.) 
Väčšina prítomných uvítala iniciatívu a podporila ju, do diskusie sa o.i. zapojili: 

 dekan Čambál   
o v rámci Čl. II, bod 3 požiadal o realizáciu  uvedeného (odvádzanie finančných prostriedkov na R STU) tak, aby súčasti 

“neprišli” o dané finančné prostriedky pri nápočte dotácií za úspešnosť riešených projektov 
o  v rámci Čl. IV, bod 1 sa zaujímal, či je možné pravidlá realizovať so spätnou platnosťou  

 dekan Šooš 
o súhlasí, aby bol členský príspevok hradený z dotácie 
o pre maximálnu transparentnosť navrhol vytvoriť samostatnú zákazku na EIT projekty, aby sa všetky súčasti vrátane 

Rektorátu STU (pri prekročení čiastky 15 000 Eur) podieľali odvodom 10% do uvedenej EIT zákazky 
Rektor konštatoval, že sa jedná o odvody maximálne 2,5% z celkovej výšky projektu. 

 prodekan FEI STU, Ing. Vargic, predniesol návrh na zmenu v spôsobe financovania 
o v zmluve uviesť účet fakulty 
o 10% nepriamych nákladov by mohlo byť odvedených R STU až po skončení  projektu 

 dekan Gatial sa zaujímal, či je STU plnohodnotným členom v projektoch KIC EIT 
o prorektor Moravčík konštatoval, že STU je plnohodnotným členom v KIC EIT okrem RawMaterials, kde STU 

vystupuje ako asociovaný partner, tzn. môže podávať projekty, ale nepodieľa sa na organizovaní výziev 
o požiadal o zaslanie návrhu na pripomienkovanie prodekanom fakúlt  

Pomerne rozsiahla diskusia sa viedla aj k ďalším možnostiam zapojenia STU do ostaných EIT ako je EIT Food (napr. na SPU v Nitre 
vznikol úspešný Food Hub) alebo EIT Urban Mobility a InnoEnergy. Prorektor Moravčík informoval, že do konca roka (cca 
v novembri) oboznámi prítomných o podmienkach a prípadných možnostiach zapojenia sa aj do iných EIT.   
 
UZNESENIE: 6.4/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s prijatím Príkazu rektora - Univerzitné pravidlá pre participáciu súčastí univerzity v projektoch KIC EIT s  
pripomienkami. 

 
K BODU 5:  Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021 
 
Materiál uviedol rektor spolu s tajomníčkou. 
K dokumentu sa neviedla žiadna diskusia, harmonogram bol prijatý bez pripomienok. 
 

UZNESENIE: 6.5/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Harmonogram rokovaní na I. akademický polrok 2020/2021 bez pripomienok. 
 
K BODU 6: Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2019/2020 a 

imatrikulácií v akad. roku 2020/2021 
 

Materiál v krátkosti uviedla prorektorka Bakošová. 
Dokument bol pripravený na základe návrhov jednotlivých súčastí STU a prerokovaný na porade prorektorky a prodekanov pre 
vzdelávanie dňa 20. 04. 2020 a na zasadnutí Vedenia STU dňa 18.05.2020.  
K dokumentu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez  
pripomienok. 
 
UZNESENIE: 6.6/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo Harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v akad. roku 2019/2020  
a imatrikulácií v akad. roku 2020/2021 bez pripomienok. 
 
K BODU 7: Návrh na zjednotenie podpory študentským organizáciám na STU v Bratislave 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová v súlade s uznesením Správnej rady STU. 
Informovala, že dokument bol vypracovaný v spolupráci so študentmi, ktorí zároveň identifikovali problémy študentských organizácií pri  
rozdielnych podmienkach nájmov: 

 priestory pre organizácie (napr. klubovne, kancelárie a sklady) 
 priestory pre študentov (napr. študovne, rysovne, úschovňa bicyklov, posilňovne a pod.) 
 infraštruktúra (napr. serverovňa, kabeláž atď.) 

Zároveň predstavila návrh riešenia zjednotenia podpory oficiálne registrovaným študentským organizáciám (ŠO) s vyjadrením najvyššej, 
vysokej a strednej priority. 
Z diskusie: 
Prítomní vo všeobecnosti podporili uvedenú iniciatívu. 
Dekan Šooš upozornil, že v určitých prípadoch, ako je napr. študovňa na SjF STU (ktorá bola vybudovaná s podporou študentov a VW 
Slovakia) by mali študenti platiť len za energie. 

 prorektorka Bakošová považuje návrh dekana za schodnú cestu, uviedla, že je potrebné uzavrieť dohody o bezplatnom prenájme 
priestorov, kde je možné vyžadovať aj recipročné služby 
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 v nadväznosti na uvedené kvestor vyjadril názor, že sa prihovára za symbolickú čiastku za nájom, napr. 1 eur za rok a upozornil 
na možné podnikateľské aktivity niektorých ŠO, čo by malo byť ošetrené nájomnou zmluvou 

o prorektorka Bakošová vyjadrila presvedčenie, že študovne a úschovne bicyklov majú byť pre študentov zadarmo 
Dekan Unčík sa priklonil k názoru dekana SjF a prorektorky Bakošovej, avšak upozornil aj na pôsobnosť rôznych iných a zahraničných ŠO. 

 prorektorka Bakošová uviedla, že ŠO musia byť oficiálne registrované na STU a musia vykazovať aktivity v prospech študentov 
STU  

 
UZNESENIE: 6.7/2020-KR 
Kolégium rektora STU prerokovalo návrh na zjednotenie podpory študentským organizáciám na STU v Bratislave s pripomienkami. 

 
K BODU 8:  Stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický rok 2020/2021 
 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. 
Informovala, že na porade prodekanov pre vzdelávanie konanej dňa 13. 1. 2020 bolo prodekanom a zástupkyni riaditeľa ÚM uložené 
zabezpečiť aktualizáciu informácií o predmetoch ponúkaných v rámci akademickej mobility v AIS, aktualizáciu informácií o študijných 
programoch a informácií o predmetoch v anglickom jazyku v AIS a prípravu študijných plánov v AIS pre akademický rok 2020/2021 
s termínom splnenia do 31. 3. 2020. Následne bol termín niekoľkokrát predĺžený. Upozornila, že napĺňanie uvedených informácií nie je 
stále dostatočné a požiadala dekanov SjF, FA a FIIT STU o doplnenie chýbajúcich študijných plánov.  
Oslovení dekani sľúbili zabezpečiť nápravu. 

 
UZNESENIE: 6.8/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie stav naplnenia ECTS informačného balíka a aktualizácia údajov v AIS pre akademický rok  
2020/2021. 
 
K BODU 9:  Účasť STU na veľtrhoch v roku 2020 
 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti s prípravou účasti STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania v roku 2020. 
Zároveň informovala, že za účelom získania finančných prostriedkov pre skvalitnenie expozície, STU podala na Magistrát HM SR BA 
projekt do grantového programu Šport a vzdelávanie (STU a UK podali projekt samostatne na svoju časť expozície). 
K materiálu sa neviedla takmer žiadna diskusia, prorektorka Vitková v závere poďakovala dekanom jednotlivých fakúlt za súčinnosť. 
 
UZNESENIE: 6.9/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o účasti STU na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania v roku 2020. 
UZNESENIE: 6.9.1/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí pre rok 2020 s účasťou STU na veľtrhoch Gaudeamus - Akadémia Bratislava, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus 
Brno, Pro Educo Košice. 
UZNESENIE: 6.9.2/2020-KR 
Kolégium rektora STU odporúča fakultám/ÚM STU ospravedlniť neúčasť študentov na vyučovacom procese a súhlasí s priznaním 
mimoriadnych odmien študentom aktívne sa podieľajúcim na propagácii štúdia na STU v celkovej sume 3 000,- EUR v zmysle platnej 
vnútornej legislatívy. 
 
K BODU 10: Zimná univerzita pre maturantov 2021 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková ako alternatívny návrh k LUS 2020, ktorej realizácia je t.č. s ohľadom na COVID-19 ohrozená.  
Konštatovala, že konanie podujatia v termíne blízkom pre podávanie prihlášok môže výrazne podporiť rozhodovanie maturantov 
v prospech STU.  
V krátkosti informovala o  

 cieľových skupinách LUS (študenti 2. – 3. ročníkov stredných škôl) a ZUM (maturanti) 
 finančnom zabezpečení, kde je aktuálne riešená spolupráca s dlhoročným partnerom Fond PSS, a.s., ktorý o.i. projekt finančne 

podporuje od samého začiatku 
Pozornosť tiež upriamila na dva návrhy termínov konania ( 27. – 29.1.2021 a 3. – 5.2.20201) a požiadala prítomných o stanovisko. 
Prítomní sa zhodli, že stanovisko k termínu konania ZUM zašlú dekani písomne. 
V rámci krátkej diskusie 

 dekan Unčík sa zaujímal, či obsah aktivít bude podobný ako pri LUS 
 dekani Čambál a Gatial sa zaujímali, či sa týmto ruší LUS, resp. či sa počíta s oboma alternatívami 

o  prorektorka Vitková informovala, že vedenie preferuje LUS, ZUM je t.č. potrebné chápať ako náhradu 
 
UZNESENIE: 6.10/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s realizáciou projektu „Zimná univerzita pre maturantov 2021“.  
 
K BODU 11: Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl 

 
Materiál uviedla prorektorka Vitková v súvislosti so zrušením aprílového veľtrhu na Ukrajine z dôvodu pandémie COVID-19. 
K dokumentu sa na základe jednomyseľného súhlasu členov kolégia rektora neviedla žiadna diskusia a materiál bol prijatý bez  
pripomienok. 
 
UZNESENIE: 6.11/2020-KR 
Kolégium rektora STU súhlasí s účasťou STU na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl bez pripomienok. 
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K BODU 12: Rôzne 
K BODU 12/A: Informácia o počte prihlásených uchádzačov k 25.05.2020 

 
Materiál uviedla prorektorka Bakošová. Informovala o stave prijímacieho konania na STU na akademický rok 2020/2021 k 25.05.2020. 
Konštatovala približne rovnakú úroveň v bakalárskom štúdiu, menej prihlásených na inžinierske štúdium a nárast v doktorandskom 
štúdiu.  
V rámci krátkej diskusie sa dekan Šooš zaujímal aj o aktuálny stav počtu prihlásených k dnešnému dňu. Prorektorka Bakošová 
informovala, že aktualizáciu prehľadu zašle obratom.   
 
UZNESENIE: 6.12A/2020-KR 
Kolégium rektora STU berie na vedomie informáciu o počte uchádzačov prihlásených na štúdium k 25.05.2020. 
 
V rámci bodu Rôzne: 
 
Kvestor prezentoval informácie k hospodáreniu STU, konkrétne prehľad výnosov, nákladov a výkonov v hlavnej činnosti STU za rok 2019. 
Konštatoval, že  

 STU je bytostne závislá od dotácie MŠVVaŠ SR (je podstatné ju maximalizovať) 
 je potrebné posilniť výkonové zložky v programoch 07711 a 0771201, výkony sú na STU realizované s príliš veľkým počtom 

zamestnancov 
 skutočný podiel výkonov je kritický  
 takmer všetky výnosy pohltia (najmä mzdové) náklady 

V závere apeloval na prítomných zamyslieť sa nad optimalizáciou činností a počtu zamestnancov na STU.  
Rektor konštatoval, že je potrebné zvýšiť výkon a znížiť počet zamestnancov. 
K prezentovaným informáciám sa viedla pomerne živá diskusia, do ktorej sa zapojila väčšina prítomných, kde o.i. upozornili aj na duplicity 
na dekanátoch a rektoráte, ktoré bude nutné odstrániť a potrebné činnosti zabezpečiť s menším počtom pracovníkov. 
V nadväznosti na uvedené rektor informoval, že by rád zvolal dňa 06.07.2020 o 09:00 hod. mimoriadne zasadnutie Kolégia rektora STU, 
ktoré by bolo venované problematike rozpočtu. Požiadal dekanov o prípravu hlavných zásad, ako si na fakultách predstavujú ďalší rozvoj 
a redukciu zamestnancov vrátane návrhov na znížený rozpočet. Takýto návrh bude pripravený aj z úrovne R STU.  
V závere dekani požiadali kvestora o zaslanie prezentácie. 
 
Dekan Čambál 

 informoval, že v súlade so závermi auditu pripravili na fakulte zmeny náplní pracovníkov, avšak narazili na problém iného 
pomenovania v EIS Magion 

o požiadal o technickú a právnu podporu  
 
Dekan Šooš  

 informoval, že bol oslovený bulharským veľvyslancom v SR na spoluprácu pri organizácii veľkého „Open Day“, ktoré sa 
uskutoční priamo na veľvyslanectve 

 
Kvestor 

 informoval, že celkový návrh rozpočtu by mal byť pripravený do konca júna 
 
Prorektorka Bakošová 

 informovala, že Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila na svojom webovom sídle v poradí druhú výzvu 
na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry 

o apelovala na dekanov, aby primäli ľudí na fakultách registrovať sa v čo najväčšom počte prostredníctvom online 
formulára 
 

Prorektor Kopáčik informoval 
 o programe nadchádzajúceho rokovania VR STU, ktoré sa uskutoční 15.06.2020 vo VZ R STU 
 o postupnom uvoľňovaní finančných prostriedkov na uskutočnené výzvy (H2020, postdoky) 

 
Prorektorka Vitková  

 informovala, že v rámci Erasmus+ program K107 má STU schválené granty v celkovej výške 464 tis. EUR (19 projektov 
oproti minulému roku – len 2) 

o  v tejto súvislosti poďakovala koordinátorom  
 
Prorektor Uherek 

 informoval, že dňa 31.08.2020 končí platnosť rámcovej zmluvy s VW Slovakia, a.s. 
o  STU vstúpi do rokovania za účelom pokračovať v spolupráci 

 
Prorektor Moravčík 

 v nadväznosti na diskusiu k prezentovanej informácii kvestora konštatoval, že  
o neodporúča prudkú centralizáciu, resp. decentralizáciu činností, je nevyhnutné dosiahnuť konzensus medzi 

rektorátom a súčasťami v prípade presunu kompetencií medzi centrom a súčasťami v akomkoľvek smere 
o je potrebné vziať na vedomie, že nie všetky fakulty majú vybudované kompletné funkcionality v rovnakej miere, 

napr. projektové strediská, tzn. že sú v tejto oblasti vo veľkej miere odkázané na univerzitné projektové stredisko 
na R STU 
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Predseda AS STU, profesor Peciar 
 informoval o doručení Správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - uznesenia AS STU č.1.1/2020 zo dňa 

03.02.2020 vedenej Krajským súdom v Bratislave; žaloba bola doručená 27.05.2020, predseda AS STU ju dostal 29.05.2020; 
informoval o jednaní s advokátskymi kanceláriami o zastupovaní STU v súdnom konaní, 

 dňa 01.06.2020 sa po zasadaní AS STU zišlo PAS STU a prerokovalo spôsob naplnenia uznesenie AS STU o preverení skutočností 
súvisiacich so stavom na FIIT od voľby kandidáta na dekana FIIT doteraz; bola podaná informácia o doručení správnej žaloby a 
bola podaná informácia o termíne volieb do AS FIIT, 

 dňa 04.06.2020 sa uskutočnili riadne voľby do Zamestnaneckej časti AS FIIT STU na obdobie 2019-2023, boli zvolení 4 senátori, 
čím sú všetky mandáty AS FIIT STU obsadené a po dohode s podpredsedom AS FIIT a dekanom FIIT bude čo najskôr vyhlásený 
termín zasadnutia AS FIIT tak, aby bolo zasadnutie uznášaniaschopné, 

 dňa 05.06.2020 sa uskutočnilo zasadnutie PAS STU, ktoré vzalo na vedomie výsledky volieb do AS FIIT a poverilo predsedu AS 
STU zvolať zasadanie AS FIIT; v ďalšom boli diskutované výhrady voči mediálnym útokom reagujúcim na výsledok volieb, 
kontroverznému zverejneniu článku študenta FIIT voči senátorom a Vedeniu STU, ako aj k verejne publikovanej reakcii rektora 
na článok pána  Lelovského o fungovaní akademických orgánov STU. 

 
Rektor 

 prezentoval porovnanie IKT podpory na fakultách STU, konštatoval kritickú situáciu na SjF, FCHPT a FA STU 
o dekani požiadali o zaslanie podkladov 

 
 

Plánované termíny najbližších zasadnutí: 

 
 
Zapísala: 11.06.2020     Zápisnicu overil: 15.06.2020 
Erika Jevčáková, B.S.B.A. , v.r.    Dr.h.c. Prof.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík , v.r. 

Jún 15.06.2020 VR STU 09:00  

  
22.06.2020 

PAS STU 14:00  

 V STU 09:00  

 29.06.2020 V STU 09:00  

  AS STU 14:00  

Júl 06.07.2020 KR STU 09:00 mimoriadne zasadnutie 


