
 1 

Správa 

o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za  

akademický rok 2017/2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V akademickom roku 2017/2018 bolo 6 zasadnutí  Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 13.11.2017, 11.12.2017, 

12.03.2018, 16.04.2018, 28.05.2018 a 25.06.2018.  

Zasadnutia akademického senátu  STU sa uskutočňujú posledný pondelok v kalendárnom 

mesiaci (okrem prázdnin). 

 

Ekonomická komisia zasadala 5x 

Legislatívna komisia zasadala 2x 

Pedagogická komisia zasadala 1x 

Stála volebná komisia zasadala 1x 

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. 

Predsedníčka stálej volebnej komisie AS STU informovala o priebehu doplňujúcich volieb do 

ŠČ AS FIIT STU. 

Rektor informoval o stave a priebeh prípravných a realizačných prác „MŠ STUBÁČIK“ a tiež 

o Projekte ACCORD. 

AS STU zobral na vedomie informácie: 

Správa o činnosti a hospodárení ÚZ Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave za rok 

2017. 

Výber sprostredkovateľa na predaj areálu Gabčíkovo. 

Súdne spory STU - prehľad 
Správu o nájomných zmluvách na STU v Bratislave. 
 

Schvaľované materiály:  

 

I. polrok akademického roka 2017/2018 

 

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vedeckej rady STU. 

Návrh na vymenovanie na uvoľnené miesto členov disciplinárnej komisie STU. 

Harmonogram vypracovania Dlhodobého zámeru STU na roky 2018 – 2023.  

Rozpočet STU - dodatok č.7 k DZ - rozpis dotácie po verifikácii umeleckej činnosti. 

Zmena účelu použitia fin. prostriedkov z fondu obnovy na SvF STU. 

Implementácia rozvojového projektu STU. 

Rozpočet STU - valorizácia platov VŠ učiteľov a nepedagogických zamestnancov - 

informácia. 

Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo 

vlastníctve STU – Účelové zariadenie v Gabčíkove 

Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP  

Žiadosti o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku. 
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II. polrok akademického roka 2017/2018 

 

Rozpočet STU - Dodatok č. 9 k Dotačnej zmluve z roku 2017. 

Definitívny rozpis dotácie na rok 2017. 

Rozpočet STU - rozpis dotácie na rok 2018. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2018/2019 na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu. 

Návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Poradenské centrum STU. 

Návrh organizačného poriadku Poradenského centra STU. 

Návrh dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

Návrh Dodatku č. 7 k Organizačnému poriadku STU. 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech 

Bratislavskej teplárenskej, a. s. 

Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy z roku 2017 

Výročná správa o činnosti STU za rok 2017 

Návrh dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Projektového strediska STU 

Žiadosti o predchádzajúci súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku. 
Dlhodobý zámer STU na roky od 2018. 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2017. 

Návrh rozpočtu STU na rok 2018. 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech 

spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov investičné 

plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment v 

akademickom roku 2019/2020 na STU, Ústave manažmentu. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2019/2020 na STU, 

Ústave manažmentu. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2019/2020 na STU, 

Ústave manažmentu. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO 5.1.2. priestorové plánovanie v akademickom roku 2019/2020 na STU, 

Ústave manažmentu. 

Príprava volieb kandidáta na rektora, voľba členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na 

rektora. 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU. 

 

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

zápisnice AS STU 

 


