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Správa 

o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za  

akademický rok 2016/2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V akademickom roku 2016/2017 bolo 5 zasadnutí  Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 24.10.2016, 12.12.2016, 

13.03.2017, 10.04.2017 a 19.06.2017.  

 

Zasadnutia akademického senátu  STU sa uskutočňujú posledný pondelok v kalendárnom 

mesiaci (okrem prázdnin). 

 

Ekonomická komisia zasadala 5x 

Legislatívna komisia zasadala 5x 

Pedagogická komisia zasadala 2x 

Stála volebná komisia zasadala 2x 

Zasadnutia komisií nie sú pravidelné, zvolávajú sa podľa potreby prerokovať konkrétne 

materiály. 

 

Rokovania AS STU 

Akademický senát STU (AS STU) prijal na svojich zasadnutiach uznesenia, väčšinou 

k materiálom, ktoré v zmysle zákona o vysokých školách musia byť predložené na schválenie 

akademickému senátu univerzity. K materiálom predloženým na prerokovanie AS STU prijal 

príslušné závery a odporúčania. 

Na svojich zasadnutiach prerokovával štandardné body programov zasadnutí ako sú aktuálne 

otázky STU, správy o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí AS STU. 

Na zasadnutí 24.10.2016 boli doplnené komisie AS STU o nových členov 
Rektor STU predniesol návrh na vymenovanie nového člena Správnej rady STU za 

zamestnaneckú časť AS STU. Informoval tiež o ukončení členstva v záujmovom združení VÚZ-

PI SR., ako aj  o projekte ACCORD. 

 

 

Schvaľované materiály:  

 

 

I. polrok akademického roka 2016/2017 

 

Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania STU. 

Rozpočet STU– úprava rozpisu dotácie Dodatkov č. 8 a č. 10 k Dotačnej zmluve. 

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady  STU za zamestnaneckú časť. 

Informácie o súdnych sporoch, o valorizácii platov  VŠ učiteľov. 

Návrh študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na Ústave manažmentu STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovania v  akademickom roku 2017/2018 na ÚM STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandského študijného programu priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovania v  akademickom roku 2017/2018 na ÚM STU. 

Rozpočet STU – úprava rozpisu dotácie na rok 2016 – použitie nerozdelenej dotácie. 

Zmena účelu použitia prostriedkov z rozpisu  dotácie – Fond obnovy pre SvF STU. 

Návrh dodatku ku koncesnej zmluve na FCHPT STU – stravovanie. 

Výhľadový investičný plán do roku 2020. 

Žiadosti o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku. 
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II. polrok akademického roka 2016/2017 

 

Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2017. 

Rozpočet STU – úprava dotácie  r. 2016 

Definitívny rozpis dotácie STU na rok 2016. 

Návrh vnútorného predpisu „Pravidlá vkladania peňažných  nepeňažných vkladov STU do 

iných právnických osôb“. 

Návrh na členstvo v združeniach. 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu FCHPT STU – Študijný poriadok FCHPT STU. 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU. 

Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo 

vlastníctve STU – Nižná Boca. 

Zámer usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti ŠD Mladosť medzi STU a UK. 

Zámer na zriadenie MŠ pre študentov a zamestnancov STU. 

Výročná správa o činnosti STU. 

Návrh rektora na členov Správnej rady STU. 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/20113 Študijný poriadok STU  v znení dodatku č. 1 

zo dňa 24.02.2015. 

Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve STU – areál Gabčíkovo. 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Orange Slovensko, a. s.. 

Návrh na založenie inej právnickej osoby. 

Schválenie členstva v záujmových združeniach právnických osôb. 

Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP. 

Výročná správa o hospodárení za rok 2016. 

Návrh rozpočtu na rok 2017. 

Návrh dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 820113  Pravidlá a podmienky prijímania na 

štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu investičné  

plánovanie v priemyselnom podniku ŠO 3.3.2.0 odvetvové ekonomiky a manažment 

v  akademickom roku 2017/2018 na ÚM STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskeho študijného programu priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovania v  akademickom roku 2018/2019 na ÚM STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskeho študijného programu priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovania v  akademickom roku 2018/2019 na ÚM STU. 

Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Pokročilé materiály s inovatívnym 

potenciálom. 

Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Modelovanie a simulácia v materiálovom 

a procesnom inžinierstve. 

Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľnosti vo 

vlastníctve STU – Pulínska ul. Trnava. 

Návrh na uzavretie dohody o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

v prospech spoločnosti PI, s. r. o.. 

Zámer odkúpenia pozemku v k. ú. Trnávka od spoločnosti PI, s. r. o. 

Žiadosti o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku. 

 

 

 

Podrobnejší popis priebehu zasadnutí AS STU je k nahliadnutiu na webovej stránke STU – 

zápisnice AS STU 

 

 


