Správa o činnosti AS STU za akad. rok 2011/2012 od 23. 5. 2011
Akademický senát STU v Bratislave začal zasadať v novom zložení od 23. 5. 2011.
Zamestnanecká časť AS STU má 29 členov a študentská časť AS STU 15 členov.
Do ukončenia akademického roku 2010/2011 AS STU zasadal dvakrát.
Na prvom zasadaní vo funkčnom období 2011 – 2015 sa členovia AS STU venovali voľbám:
predsedu AS STU, podpredsedu zamestnaneckej časti AS STU, predsedu a podpredsedu
študentskej časti AS STU, členov predsedníctva AS STU, členov stálych pracovných komisií
a ich predsedov.
Za predsedu AS STU bol zvolený Karol Jelemenský, za podpredsedu AS STU Bohumil
Kováč.
Predsedom študentskej časti AS STU sa stal Peter Pištek, podpredsedom študentskej časti AS
STU Aleš Ház.
V ďalšej časti rokovania prerokovali a následne schválil Výročnú správu o hospodárení STU
za rok 2010 a Návrh rozpočtu STU na rok 2011.
Na druhom zasadaní sa členovia AS STU venovali financovaniu dostavby budovy FII, návrhu
na transformáciu Ústavu inžinierskych štúdií a ďalším podmienkam prijímania na štúdium
bakalárskeho ŠP Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013.
Zasadania AS STU v akad. roku 2011/2012
V akademickom roku 2011/2012 zasadal AS STU 7-krát s priemernou 84 % účasťou členov
AS.
Akademický senát STU prijal 35 uznesení, väčšinou k materiálom, ktoré v zmysle zákona
o vysokých školách musia byť predložené na schválenie akademickému senátu univerzity,
prerokoval a prijal závery k 8 predloženým materiálom.
Členovia AS STU prerokovali a schválili:
Návrh Dlhodobého zámeru – strategického rozvojového plánu STU 2012 – 2017
Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku STU (v dvoch kolách)
Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku STU (v dvoch kolách)
Úpravu dotácie STU z MŠ SR k 31. 12. 2011
Návrhu rozpočtu STU na rok 2012 – časť rozdelenie dotácie z MŠVVaŠ S
Návrh celkového rozpočtu STU na rok 2012
Zámena nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a vo
vlastníctve STU v Bratislave
Návrh na zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou novostavby FIIT.
Návrh odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Nové Zámky
Návrh odpredaja nehnuteľností v katastrálnom území Kálnica
Návrh odpredaja nehnuteľnosti Gabčíkovo
Návrh odpredaja majetku v Modre – Harmónii
Výročná správa o činnosti STU za rok 2011
Výročná správa o hospodárení STU za rok 2011
Dodatok č. 7 k Štatútu STU
Dodatok č. 8 k Štatútu STU
Dodatok č. 2 k Smernici č. 3/2008 – N – Štipendijný poriadok STU v súvislosti so zmenou
zákona
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Schvaľovanie člena Vedeckej rady STU
Agenda týkajúca sa Ústavu manažmentu:
Návrh na ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho ŠP Priestorové plánovanie
v akad. roku 2012/2013 na Ústave manažmentu STU
Návrh na Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských ŠP Odvetvové
a prierezové ekonomiky a Priestorové plánovanie v akad. roku 2012/2013 na Ústave
manažmentu STU
Návrh na vymenovanie členov disciplinárnej komisie STU pre študentov zapísaných na
univerzitných študijných programoch
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho ŠP Priestorové plánovanie v akad.
roku 2013/2014
Agenda týkajúca sa AS STU:
Voľba člena Správnej rady STU
Návrh na zriadenie dočasnej pedagogickej komisie AS STU
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS STU
Členovia AS STU prerokovali:
Pravidlá tvorby a používania centrálnych zdrojov na investície, generálne opravy
a rekonštrukcie budov STU – IGOR, 1. čítanie
Návrh úpravy loga STU
Zásady použitia výnosov z predaja majetku STU
Smernicu o postdoktorandských výskumných pobytoch
Návrh žiadosti o akreditáciu ŠP odvetvové a prierezové ekonomiky, 2. stupeň štúdia, v gescii
ÚM
Návrh žiadosti o akreditáciu ŠP realitné inžinierstvo, 2. stupeň štúdia, v gescii ÚM
Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2011
Radu športu a aktualizáciu Organizačného poriadku Centra akademického športu STU
Priebežnú správu o financovaní FIIT
Úpravu splátkového kalendára SvF

2

