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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  15 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 29. 4. 2013 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov 

Ospravedlnení: J. Majera (SjF), M. Kalabová (FCHPT), D. Cagáňová, D. Jurovatá (MTF),  

Neospravedlnení: M. Rapčík (FEI) 

 

Hostia: R. Redhammer, M. Peciar, F. Horňák, M. Sokol, D. Faktor, A. Kopáčik, Ľ. Šooš, 

P.Čičák, Ľ. Vitková, O. Matúšková, M. Haladejová 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie AS STU otvoril a viedol predseda AS STU K. Jelemenský.  

Predseda AS STU skonštatoval, že na FA prebehli doplňujúce voľby do študentskej časti AS 

STU. Predseda LK AS osvedčil právoplatnosť volieb. Možno skonštatovať, že AS STU je 

funkčný. 

 

K bodu 2 – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania 

AS STU 25. 3. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2012 

6. Systém finančných výpomocí (vnútorných pôžičiek) STU 

7. Pôžička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS STU 

25.3. 2013) 

8. Návrh rozpočtu STU na rok 2013 

9. Návrh vnútorného predpisu „Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku č. 7/2007-N 

pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

10. Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

11. Legislatívny zámer úprav študijného poriadku 

12. Zásady volieb do Akademického senátu STU 

13. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja STU v roku 

2013 

14. Rozličné 

 

Pripomienky k programu: 

D. Rosinová sa vyjadrila, že na rokovanie je pripravených veľa bodov. 

J. Vajda sa vyjadril, že materiály na rokovanie boli neskoro dodané. 

I. Hudec navrhol, aby body 6 a 7 boli zaradené až za rozpočet. 
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AS hlasovaním prijal uvedenú pripomienku. 

 

Návrh upraveného programu: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania 

AS STU 25. 3. 2013 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Výročná správa o hospodárení STU za rok 2012 

6. Návrh rozpočtu STU na rok 2013 

7. Návrh vnútorného predpisu „Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku č. 7/2007-N 

pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

8. Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

9. Legislatívny zámer úprav študijného poriadku 

10. Zásady volieb do Akademického senátu STU 

11. Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja STU v roku 

2013  

12. Systém finančných výpomocí (vnútorných pôžičiek) STU 

13. Pôžička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS STU 25. 

3. 2013) 

14. Rozličné 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za overovateľov zápisnice navrhnutí: 

Jaroslav Lelák, Michal Buranovský 

a za skrutátorov: 

Ján Vajda, Peter Pištek 

 

Hlasovanie o navrhnutom programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 1)  

 

AS STU schválil navrhnutý program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

K bodu 3 – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo 

zasadania AS STU 25. 3. 2013 

P AS zasadalo 15. 4. 2013, pripravilo program zasadania a poverilo EK AS a LK AS, aby 

prerokovala materiály týkajúce sa kompetencií ich komisií a závery rokovania predložili na 

zasadanie AS STU 29. 4. 2013. 

Z kontroly zápisnice zo zasadania AS STU 25. 3. 2013 vyplýva schválené uznesenie 

14.3/2013: 

AS STU žiada vypracovať dlhodobý plán rekonštrukcií a rozvoja fakúlt a internátov, 

v ktorom však nie je uvedený termín. 

Rektor určil termín na september 2013. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval o najdôležitejšom dianí od ostatného zasadania AS STU. 

V rámci vysokých škôl: na 29. 4. 2013 bolo plánované stretnutie akreditačnej komisie, ktoré 

sa neuskutočnilo, 2. 4. 2013 začali činnosť vedecké parky, od 29. 4. 2013 začína verejné 
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obstarávanie, 29. 4. 2013 bola podpísaná dohoda s 3 univerzitami v Egypte (v Alexandrii 

majú 140 tisíc študentov). 

 

K bodu 5 – Výročná správa o hospodárení STU za rok 2012 

Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2012 uviedol rektor. Kvestor pripomenul, že 

štruktúru aj tabuľkovú časť určuje ministerstvo školstva. 

Predseda EK AS I. Hudec oboznámil prítomných s rokovaním ekonomickej komisie 

a uznesením, ktoré prijala komisia: EK AS STU prerokovala Výročnú správu o hospodárení 

STU za rok 2012 a odporúča AS STU schváliť materiál s nasledovnou pripomienkou: 

- upraviť významovo poslednú vetu v závere materiálu týkajúcu sa rezervného fondu  

a jeho použitia súčasťami  

Členovia AS STU na rokovaní mali k dispozícii výročnú správu už so zohľadnenou 

pripomienkou. 

Diskusia: 

J. Vajda mal pripomienku k tomu, že celkové hospodárenie STU bolo ziskové, ale 4 fakulty 

majú záporný výsledok. V správe nie je uvedené aké bolo čerpanie bežnej dotácie a kde STU 

získala ďalšie zdroje financovania, nakoľko STU mala kladný hospodársky výsledok. 

Ďalšou otázkou bola tvorba fondu reprodukcie. 

Kvestor objasnil, že správa o hospodárení sa nezaoberá jednotlivými fakultami, ale celou 

STU. Pri tvorbe fondu reprodukcie sa STU riadi pokynmi ministerstva školstva. 

Predseda EK AS STU informoval o rokovaní komisie v otázke fondu reprodukcie. Všetci 

členovia AS STU dostali zápisnicu zo zasadania EK s navrhovanými uzneseniami, o ktorých 

hlasovali s nasledovnými výsledkami: 

 

Návrh uznesenia č. 15.1/2013 

AS STU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení STU za rok 2012. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 15.1/2013 

 

Návrh uznesenia č. 15.2/2013 

AS STU žiada vedenie STU pripraviť detailné čerpanie financií z rezervného fondu a 

fondu reprodukcie všetkými súčasťami a dcérskymi spoločnosťami zriadenými STU za 

rok 2012 vrátane spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov. Termín: do 

konca júna 2013. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 15.2/2013 

 

Bod 6 – Návrh rozpočtu STU na rok 2013 

Návrh uviedol rektor. Informoval, že fakulty boli požiadané, aby návrh rozpočtu bol 

v kladných hodnotách. 

Predseda EK uviedol, že komisia mala návrh rozpočtu ešte pred zasadaním kolégia, 

v predloženom materiáli priamo na rokovaní AS STU už sú upravené návrhy fakúlt. 

V predloženom materiáli je aj zohľadnená pripomienka EK AS o preformulovaní jedného 

odseku. 

Ďalšia pripomienka EK sa týka aj budúcnosti a znie: 
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EK AS STU neodporúča predloženie materiálu na rokovanie AS STU dňa 29.4.2013 bez 

stanoviska prijatého na mimoriadnom kolégiu rektora. 

Diskusia: 

F. Janíček zareagoval na poznámku rektora, aby fakulty dali návrhy rozpočtu v kladných 

hodnotách, v predloženom materiáli sú aj záporné hodnoty. 

Rektor informoval, že na kolégiu rektora bola rozsiahla diskusia týkajúca sa použitia fondu 

reprodukcie. Vedenie STU vypracuje metodiku na krytie zo spoločných fondov na 

štrukturálne fondy. 

A. Puškár navrhol pripraviť zásady o spoluúčasti a zásady o financovaní. 

Z. Iždinská sa zaujímala, ako sa budú realizovať odpisy. 

M. Bobrík sa opýtal, čo tvorí stratu FIIT a R STU. A ako sa budú tieto súčasti podieľať na 

vrátení finančných prostriedkov. 

Kvestor objasnil, že odpisy ohľadne majetku (budov STU) sú kryté z STU a prístroje odpisujú 

fakulty. Ďalej uviedol, že viaceré náklady , ktoré sú celouniverzitné vstupujú do strát R STU. 

Dekan FIIT objasnil, že stratu robí nová budova FIIT. Viacerí senátori namietali, že FIIT si do 

plánovaného rozpočtu mala uviesť aj príjmy z mimorozpočtových zdrojov, aby si neplánovali 

stratu. 

Dlhšia diskusia sa týkala tvorby fondov. 

 

Návrh uznesenia č. 15.3/2013: 

AS STU žiada rektora pripraviť zásady tvorby a použitia fondov na úrovni univerzity. 

Termín: september 2013. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 38, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU  schválil uznesenie č. 15.3/2013 

 

Návrh uznesenia č. 15.4/2013 

AS STU schvaľuje rozpočet STU na rok 2013. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS 

(za – 36, proti – 0, zdržal sa – 2)  

AS STU  schválil uznesenie č. 15.4/2013 

 

K bodu 7 – Návrh vnútorného predpisu „Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku č. 

7/2007-N pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Predseda LK AS sa vyjadril, že LK AS prerokovala predložený materiál, nemá k nemu 

pripomienky a odporúča ho AS STU schváliť. 

Diskusia k materiálu nebola. 

 

Návrh uznesenia č. 15.5/2013 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku č. 7/2007-N pre zamestnancov 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS 

(za – 39, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 15.5/2013 
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K bodu 8 – Návrh vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

Kvestor uviedol zmeny, ktoré sú v predkladanom materiáli oproti platným zásadám 

výberového konania na uvedené miesta. Zmeny vyplynuli zo zákona o vysokých školách, 

články sú logickejšie usporiadané a presnejšie definované. 

Predseda LK AS skonštatoval, že materiál je podrobný. Pripomenul, že by bolo vhodné 

stanoviť počet funkčných miest tak, ako to bolo za predchádzajúceho rektora. 

Pripomienka k čl. 4, bod 7: D. Rosinová navrhla, aby sa vyradení uchádzači informovali hneď 

a nie až po prebehnutí výberového konania. 

Predseda LK AS tlmočil uznesenie legislatívnej komisie: LK AS prerokovala Návrh 

vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 

a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU v Bratislave s pripomienkou k bodu 7 

a odporúča ho predložiť na prerokovanie AS STU. 

 

Predkladateľ prijal pripomienku. Čl. 4 bude doplnený o bod 8 v znení: Uchádzačom, ktorí 

nespĺňajú podmienky výberového konania bude to oznámené v súlade so zákonom. 

Diskusia: 

J. Vajda sa informoval, prečo má AS prijať nové zásady výberového konania, keď 

v súčasnosti platné vyhovujú. Osobne si myslí, že body 4 a 5 v čl. 1 určuje Štatút STU 

a nemusia byť v zásadách. Nad rámec je, že výskumníci sa vyberajú výberovým konaním. 

B. Rohaľ-Ilkiv: Tiež zastáva názor, že určenie štruktúry má byť zakotvené v štatúte univerzity 

a nie vo výberovom konaní. Treba zvážiť, či sú potrebné výberové konania pre výskumných 

pracovníkov, najmä ak ide o projekty. 

Rektorovi sa body 4 a 5  čl. 1 nezdajú zbytočnými, ale súhlasil s vypustením týchto bodov. 

B. Kováč: čl. 4 bod 6, nie je uvedené ako sa má postupovať pri podozrení na predpojatie 

a možné doplnenie člena výberovej komisie. Nesúhlasí s formuláciou „ v každom okamžiku“. 

Navrhuje, aby na riešenie takýchto situácií bol zvolený aj náhradník. 

M. Finka podporil funkciu náhradníka a podal návrh, aby sa predložený materiál po úpravách 

znovu predložil na schválenie senátu. 

Rektor súhlasil, aby sa schvaľovanie zásad výberového konania presunulo na najbližšie 

zasadanie AS. Poprosil o naformulovanie pripomienok. 

Predseda AS STU vyhlásil prerokovanie materiálu ako 1. čítanie. 

Záver: 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 

vedúcich zamestnancov na STU v Bratislave boli prerokované v 1. čítaní. Upravené zásady 

budú predložené na najbližšie rokovanie AS STU. 
 

K bodu 9 – Legislatívny zámer úprav študijného poriadku 

Prorektor Horňák informoval o zmenách vyplývajúcich zo zákona o vysokých školách. 

Predseda PK AS S. Unčík informoval, že pedagogická komisia prerokovala predložený 

materiál, nemá k nemu pripomienky a odporúča ho AS STU na schválenie. 

I.Ščepka upozornil na to, že vyhláška o kreditovom systéme bude pravdepodobne 

prepracovaná a môžu vzniknúť ďalšie zmeny. 

Ďalšie pripomienky sa týkali zváženia zachovania indexu, prípadne zmena jeho dizajnu, 

zjednotenia termínu opravných skúšok, povinná prítomnosť na prednáškach. 

Rektor predpokladá, že paragrafové znenie sa bude schvaľovať v dvoch kolách. 

I.Ščepka upozornil na časovú tieseň v spracovaní Štatútu STU a následne fakultných štatútov. 
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Záver: 

AS STU prerokoval legislatívny zámer úprav študijného poriadku. 

 

K bodu 10 – Zásady volieb do Akademického senátu STU 

Predseda LK AS I. Ščepka informoval o predloženom materiáli „Zásady volieb do AS STU“ 

a upozornil na články, ktoré je ešte potrebné vysvetliť a prerokovať. Ide najmä o zaradenie 

zamestnaného študenta do konkrétnej časti AS STU a percentá voličov pri odvolávaní člena 

AS STU. K zásadám budú ešte patriť organizačné pokyny, ktoré budú vydané pred voľbami 

do senátu. 

Ďalšia diskusia sa týkala voľby náhradníkov. 

Pripomienky k jednotlivým článkom: 

Čl. 1, ods. 3 

Text: „Člen akademickej obce STU, ktorý je študentom a zároveň členom zamestnaneckej 

časti, tvorí zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty, alebo zamestnaneckú časť 

akademickej obce inej súčasti STU“ zmeniť na text v navrhovanom uznesení. 

 

Návrh uznesenia č. 15.6/2013: 

V čl. 1, ods. 3 uviesť text: Člen akademickej obce STU, ktorý je študentom a zároveň 

členom zamestnaneckej časti, je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

alebo zamestnaneckej časti akademickej obce inej súčasti STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 32, proti – 4, zdržal sa – 1)  

AS STU chválil uznesenie č. 15.6/2013 

 

Otázka zverejnenia: 

Návrh uznesenia č. 15.7/2013: 

Čl. 2 doplniť o text:  „Vyhlásenie volieb sa zverejní na webovom sídle a písomne sa 

oznámi predsedom súčastí STU.“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 3)  

AS STU schválil uznesenie č. 15.7/2013 

 

Otázka odvolania: 

Návrh uznesenia č. 15.8/2013: 

Čl. 9, ods. 5, bod a) zmeniť znenie na: „počet hlasujúcich bol v percentuálnom vyjadrení 

najmenej taký, aký sa zúčastnil na jeho voľbách“ 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS 

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 2)  

AS STU schválil uznesenie č. 15.8/2013 

 

Hlasovanie o Zásadách volieb do Akademického senátu STU so zapracovanými uzneseniami: 

Návrh uznesenia č. 15.9/2013: 

AS STU schvaľuje Zásady volieb do Akademického senátu STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS 

(za – 33, proti – 1, zdržal sa – 1)  
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AS STU schválil uznesenie č. 15.9/2013 

 

K bodu 11 - Plán činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru rozvoja STU 

v roku 2013  

Rektor uviedol predkladaný materiál. 

Diskusia: 

Otázka k časti 5 Financovanie, bod a) o prehodnotení pravidiel podnikateľskej činnosti (I. 

Hudec) 

Otázka k časti 6 Investičná činnosť – odpredanie majetku v Trnave (P. Tanuška) 

Na otázku D. Rosinovej o vzdelávaní v cudzích jazykoch rektor odpovedal, že je 

v kompetenciách fakúlt, ktoré sa musia riadiť zákonom o vysokých školách, kde sú 

definovaní samoplatcovia. Programy musia byť súbežne akreditované v cudzom jazyku 

a slovenčine. 

Otázka k časti 5 Financovanie, bod d) (S. Unčík). Rektor súhlasil s opravou formulácie. 

Na otázku J. Vajdu, ktorými sa myslia zásadné vnútorné predpisy v časti 7 bod a) kvestor 

odpovedal, že všetky vyplývajúce so zákona. 

 

Záver: 

Akademický senát STU berie na vedomie informáciu o pláne činností na zabezpečenie 

plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2013. 

 

K bodu 12 - Systém finančných výpomocí (vnútorných pôžičiek) STU 
Materiál uviedol rektor. Kvestor podrobnejšie informoval o predloženom materiáli, ktorý 

rekapituluje stav za posledných 7 rokov a uvádza aj rozhodnutia AS STU, korešpondenciu 

rektora, týkajúcu sa problému, zmluvy a pod. 

Z toho vznikol návrh zaradiť pôžičky do štyroch skupín: 

1/ pôžičky na projekty (tie sú samozrejme návratné) 

2/ pôžičky na zateplenie (bez SvF) 

3/ pôžička SvF 

4/ investície na rekonštrukcie majetku STU 

Pôžičky v bodoch 2 až 3 by mali byť návratné. 

Predseda EK AS I. Hudec upozornil na to, že EK AS zasadala ešte pred stretnutím kolégia 

rektora a prijala uznesenie: EK AS STU neodporúča predloženie materiálu na rokovanie AS 

STU dňa 29.4.2013 bez stanoviska prijatého na mimoriadnom kolégiu rektora. 
Predseda EK AS vyjadril názor, že prerokovaniu v senáte by mala predchádzať dohoda 

dekanov.  

Predseda AS upozornil, že členovia AS STU môžu rokovať, ale nedá sa prijať definitívny 

záver. 

Diskusia: 

I. Hudec upozornil, že vybavenie hradené zo štrukturálnych fondov musí byť poistené, a to sa 

nesmie hradiť z financií na štrukturálne fondy. Tiež upozornil, že v dlhodobom zámere je časť 

o spoluinvestovaní projektov. 

B. Roháľ-Ilkiv sa informoval, či dotácie sa považujú za výnosy, napr. 7. RP. 

M. Bobrík vyjadril svoj názor, že časť financií z odpredaja („dedičstvo“), ktorá sa použila na 

zateplenie by mohla byť nenávratnou pôžičkou. Navrhol, aby senát pripravil návrh 

a definoval návratné a nenávratné pôžičky. 

Kvestor upozornil, že návratné pôžičky sa opierajú o odsúhlasenie v senáte, všetky výdavky 

z fondu reprodukcie predložil rektor pred rokom, všetky rozhodnutia boli schválené. 

A.Puškár upozornil, že SvF by chcela mať jednoznačné vyjadrenie, ktorú finančnú výpomoc 

treba vrátiť a ktorú nie v rámci všetkých súčastí STU. 
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F: Janíček pripomenul, že všetky rekonštrukcie týkajúce sa OST a trafostaníc sa museli 

urýchlene zrealizovať, lebo išlo o havarijné stavy. 

A.Kopáčik upozornil na skutočnosť, že jedine SvF si na vlastné náklady zateplila budovu. 

Prorektor Sokol upozornil na skutočnosť, že STU vlastní 56 budov, treba sa zamyslieť, či nie 

je to prebytok, či by sa časť nemala odpredať. Na jednu osobu pripadá 100 m
2
. 

I.Hudec skonštatoval, že pri voľbe rektora a prorektorov vedenie dostalo od AS STU mandát 

na spravovanie majetku. 

M. Bobrík upozornil, že problematika sa druhý raz odsúva, navrhol zriadiť komisiu na 

riešenie problému. 

 

Návrh uznesenia č. 15.10/2013 

AS STU prerušuje diskusiu a navrhuje pokračovať na najbližšom zasadaní AS STU. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 29 členov AS 

(za – 28, proti – 0, zdržal sa – 1)  

AS STU schvaľuje prerušenie rokovania k Systému finančných výpomocí. 

 

K bodu 13 - Pôžička SvF na obnovu plášťa budovy (prerušený bod zo zasadania AS 

STU 25. 3. 2013) 

S. Unčík navrhol, aby aj tento bod bol prerušený vzhľadom na naviazanosť na predchádzajúci 

bod a možnosť doriešenia systému IGOR. 

 

Návrh uznesenia č. 15.11/2013: 

AS STU prerušuje diskusiu bodu 13 – Pôžička SvF na obnovu plášťa budovy. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS 

(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 15.11/2013 

 

K Bodu 14 – Rozličné 

P. Pištek informoval, že Michal Ondruška bol opätovne zvolený za člena Správnej rady STU. 

Najbližšie zasadanie P AS bude 13. 5. 2013 a zasadanie AS STU dňa 27. 5. 2013. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Karol Jelemenský, v. r. 

                                                                                                               predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Jaroslav Lelák 

Michal Buranovský 

 

7. 5. 2013 

Zapísala: Viera Jančušková 

 


