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AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  27 

zo zasadnutia akademického senátu STU, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 30. 6. 2014 o 14.00 hod. na Rektoráte STU 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 35 senátorov 

Ospravedlnení: K. Vaňová (SvF), A. Ház, L. Uhorskaiová (FCHPT), M. Buranovský, I. 

Siláči (FA), P. Tanuška (MTF), P. Návrat (FIIT) 

Neospravedlnení: B. Somora (FA), L. Šarkőzi (ÚM)  

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

Kopáčik, P. Čičák, J. Malina, O. Matúšková, M. Haladejová, E. Jevčáková 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

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

 

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

zápisnice 

 

Program: 

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 26. 5. 2014. 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Návrh na použitie prostriedkov vyčlenených na Fond obnovy v roku 2014 

6. Rozbor hospodárenia súčastí STU za rok 2013 

7. Rozpočet STU na rok 2014 – rozpis neúčelovej dotácie z dodatku k Dotačnej 

zmluve 

8. Prehodnotenie podmienok pôžičky SvF STU 

9. Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

10. Informácia o kontrole hospodárenia na FEI STU 

11. Príprava volieb kandidáta na rektora STU 

12. Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky študijný program priestorové 

plánovanie na ÚM STU v akademickom roku 2015/2016 

13. Dodatok č. 1 k Štatútu MTF 

14. Študijný poriadok FA 

15. Študijný poriadok FIIT 

16. Študijný poriadok MTF 

17. Študijný poriadok SjF 

18. Rôzne 

 

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

I.Ščepka, N. Horňáková 

a za skrutátorov: 

P. Trúchly, L. Mihályová 
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Hlasovanie o programe, voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU 

(za – 35, proti – 0, zdržal sa – 0)  

 

AS STU schválil program zasadania, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

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

zasadania AS STU 26. 5. 2014 

K zápisnici z 26. 5. 2014 nemali členovia AS STU pripomienky. Zo zasadania AS STU dňa 

26. 5. 2014 vyplynuli dve požiadavky: 

1/ legislatívna komisia pripraví náležitosti k vyhláseniu volieb kandidáta na rektora STU na 

funkčné obdobie 2015 – 2019, 

2/ rektor predloží podrobnejšiu informáciu o hospodárení STU za rok 2013 vrátane súčastí. 

Materiál k obidvom požiadavkám je v programe dnešného rokovania AS STU. 

 

K bodu 4 – Aktuálne otázky STU 

Rektor informoval prítomných o výsledku auditu a o podpísaní rámcovej zmluvy 

s Volkswagen Slovakia. 

Na zasadaniach vedenia STU a kolégia rektora  boli prerokované: 

- ekonomické výsledky ÚZ Gabčíkovo, 

- vyhodnotenie podujatia Univerzitná regata Bratislava 2014, 

- prehodnotenie podmienok pôžičky SvF STU, 

- komplexná akreditácia 2014, 

- vyhlásenie internej univerzitnej súťaže na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné 

miesta, 

- vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu na podporu mladých 

výskumníkov, 

- návrh na udelenie „Plakety STU“ prof. Ing. Jurajovi Bízikovi, 

- informácia o aktivitách STU v projektových výzvach Horizont 2020, 

- informácia o projekte Reality, 

- informácia o zasadnutí Rady športu, 

- smernica rektora „príprava, uzatváranie a zverejňovanie zmlúv na STU, 

- prevádzkový poriadok Auly Dionýza Ilkoviča, 

- návrh na poistenie ŠD STU so sídlom v Bratislave, 

- návrh na uzatvorenie nových medzinárodných univerzitných dohôd. 

 

K bodu 5 – Návrh na použitie prostriedkov vyčlenených na Fond obnovy v roku 2014 

Rektor pripomenul, že v zmysle dohody na rokovaní AS STU 26. 5. 2014 sa k rozdeleniu 

prostriedkov z Fondu obnovy majú vyjadriť dekanka FA a dekan SjF. Nakoľko rektor 

nedostal požadované vyjadrenie, členovia AS STU dostali pôvodný materiál na rokovanie 

k predmetnému bodu 18. 6. 2014. Na rokovanie EK AS 23. 6. 2014 bol predložený aj 

predmetný návrh ohľadne rozdelenia finančných prostriedkov, ktorý bol doručený  

v ten istý deň. Tento návrh mali k dispozícii všetci prítomní členovia na rokovaní AS STU. 

 

Predseda EK AS informoval, že komisia sa zaoberala obidvomi návrhmi. Ku predloženej 

dohode mala pripomienku k podmienke pridelenia toho istého objemu finančných 

prostriedkov pre SjF STU v roku 2015. EK AS odporúča plénu AS STU prerokovať 

a schváliť predložený materiál v zmysle rokovania AS STU 26. 5. 2014. 

Súčasne EK AS navrhla požiadať rektora o vypracovanie plánu na obnovu budov STU. 
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Na požiadavku reagoval rektor informáciou, že plán na obnovu budov bol spracovaný pre 

Správnu radu STU a predloží ho aj senátu. 

Diskusia: 

P. Nahálka na doplnenie vysvetlil, že EK AS nemala pripomienky k novému rozdeleniu 

prostriedkov medzi FA a SjF, ak s tým bude súhlasiť rektor. Nesúhlasila však s požiadavkou, 

aby sa rektor zaviazal, že celý Fond obnovy v roku 2015 bude účelovo vyčlenený pre SjF. 

Rektor zastáva pôvodný návrh. 

D. Petráš pripomenul, že pri schvaľovaní rozpočtu sa pripustila dohoda medzi fakultami. 

V. Chmelko sa informoval, čo sa stane s dotačnými prostriedkami, ktoré sa nevyužijú. 

Kvestor vysvetlil, že zostávajú na účte do roku 2015. 

 

Návrh uznesenia č. 27.1/2014: 

AS STU schvaľuje návrh na použitie prostriedkov vyčlenených na fond obnovy podľa 

predloženého materiálu. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

(za 30,  proti 0, zdržali sa 4) 

AS STU schválil uznesenie č. 27.1/2014. 

 

 

K bodu 6 – Rozbor hospodárenia súčastí STU za rok 2013 

Rektor pripomenul, že po zasadaní AS STU 26. 5. 2014 mali členovia AS STU prístup 

k výročným správam o hospodárení všetkých súčastí STU. 

Kvestor sa k predloženému materiálu vyjadril, že v rozbore súčastí STU sú uvedené tie 

náklady, ktoré ovplyvňujú rozpočet. 

Predseda EK AS informoval, že ekonomická komisia prediskutovala predložený materiál 

a odporúča AS STU ho vziať na vedomie. 

Diskusia: 

J. Vajda  upozornil, že na str. 3 je poznámka, že FEI nepostupovala v súlade s postupmi 

účtovania a zaujímal sa ako na to zareagoval audit. Kvestor vysvetlil, že išlo len o nesprávny 

postup zaúčtovania, ktorý neovplyvnil výsledky hospodárenia a záverečný výrok audítora. 

Záver: 

AS STU berie na vedomie stručný rozbor hospodárenia súčastí STU za rok 2013. 

 

 

K bodu 7 – Rozpočet STU na rok 2014 – rozpis neúčelovej dotácie z dodatku k Dotačnej 

zmluve 

Predložený dodatok k Dotačnej zmluve upravuje nesprávne uvedenú výšku dotácie na 

štipendiá doktorandov v pôvodnej dotačnej zmluve. Rozpis dotácie sa týka dotácie na platy 

a na štipendiá doktorandov. 

Predseda EK AS informoval, že komisia sa zaoberala predloženým materiálom a odporúča ho 

AS STU schváliť bez pripomienok. 

 

Návrh uznesenia č. 27.2/2014: 

AS STU schvaľuje rozpis neúčelovej dotácie v zmysle priloženého materiálu. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.2/2014. 
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K bodu 8 – Prehodnotenie podmienok pôžičky SvF STU 

Rektor uviedol, že pôžička SvF STU bola prerokovávaná viackrát v rôznych grémiách. 

V priebehu času sa preukázala úspora energií, ktorú možno vyjadriť istým finančným 

objemom. V tomto období však poklesli možnosti získavania vlastných zdrojov financovania. 

Na STU sa medzitým spracoval mechanizmus pôžičiek, bude ho však treba dopracovať tak, 

aby splácanie pôžičiek zohľadňovalo preukázateľné energetické úspory. 

EK AS STU prerokovala materiál Prehodnotenie podmienok pôžičky SvF STU a odporúča 

plénu AS STU schváliť materiál bez pripomienok.  

 

Diskusia: 

V. Chmelko vyjadril názor, že pôžička bola poskytnutá na základe internej zmluvy, ktorá by 

sa nemala meniť. Upozornil na nerovnovážny stav financovania obnovy súčastí. 

Kvestor upozornil, že univerzita si môže vziať pôžičku najviac vo výške 60 % z výšky 

zdrojov získaných vlastnou činnosťou. 

V. Lukeš upozornil na nespokojnosť zamestnancov, ktorí majú pocit, že zisky 

z podnikateľskej činnosti niektorých fakúlt pokrývajú dlhy rôznych rekonštrukcií a obnov.  

Viacerí členovia AS STU sa priklonili k názoru, aby sa do jesene najprv spracoval plán 

obnovy a v nadväznosti na plán sa určili príspevky fakúlt do fondu obnovy, súčasne sa 

prehodnotili všetky pôžičky a splátky. 

Prorektor Sokol upozornil, že kvalitný plán obnovy sa nedá spracovať za 3 mesiace, treba aby 

bol aj konsenzus medzi dekanmi. Plán musí zahŕňať úspory energií, dôležitá je aj obsadenosť 

budov, pri energiách treba zohľadniť cenové rozdiely medzi Trnavou a Bratislavou. 

Ľ. Čaplovič vyslovil názor, že traumu spôsobenú z rozdelenia financií by vyriešila len 

skutočnosť, keby všetky objekty patrili pod Rektorát STU. 

Dekan Šooš odporučil, aby sa prehodnotili všetky pôžičky, ktoré majú fakulty na budovy. 

Rektor zosumarizoval potrebu energetického riešenia fakúlt: Energeticky je vyriešená FIIT, 

z 1/3 SvF, FCHPT a FEI budú financované aj z iných fondov, FA bude vymieňať len okná, 

SjF má vymenené okná na prízemí, SvF potrebuje opraviť ďalšie dve budovy. Ďalej treba 

riešiť internáty, ktoré tvoria 1/3 plochy objektov. MTF v Trnave je možné riešiť z iných 

finančných zdrojov. 

Rektor nepovažuje za správne prehodnocovať všetky pôžičky. 

 

Návrh uznesenia 27.3/2014: 

AS STU a/ súhlasí so zmenou podmienok pôžičky Stavebnej fakulty STU v zmysle 

priloženého materiálu 

b/ súhlasí s tým, že časť pôžičky SvF STU vo výške 2.838.582 € bude považovaná za 

nenávratný príspevok STU z účtu predaja majetku. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 2)  

AS STU schválil uznesenie č. 27.3/2014.. 

 

K bodu 9 - Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na uzatvorenie nájomných zmlúv 

EK AS STU prerokovala Žiadosť o predchádzajúci súhlas AS STU na nájom nehnuteľných 

vecí STU a odporúča plénu AS STU schváliť materiál bez pripomienok.  

 

Návrh uznesenia 27.4./2014: 
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AS STU schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom dočasne nepotrebného 

nehnuteľného majetku STU s nájomcami: 

  1/   One Networks, s. r. o., Vyšehradská 12, 851 16 Bratislava 

  2/   Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a. s., Radlinského 9, 813 45 Bratislava 

  3/   S-TERM, s. r. o., Pavlovova 3, 821 08 Bratislava – nebytové priestory 

  4/   S-TERM, s. r. o., Pavlovova 3, 821 18 Bratislava – časť pozemku 

  5/   Happy PC, s. r. o., Pribišova 21, 841 05 Bratislava 

  6/   Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 

  7/   AKIRA SLOVAKIA, s. r. o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava – časť pozemku 

  8/   AKIRA SLOVAKIA, s. r. o., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava – nebytové priestory 

  9/   VINO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o., Poľná 5, 990 01 veľký Krtíš 

10/   Aldobec Technologies, s. r. o., Osuského 44, 851 03 Bratislava 

11/   Mgr. art. Zuzana Šišovská, Líščie Nivy 8, 821 08 Bratislava 

12/   LURPOC – Ing. Ľubomír Polčic, Nábr. Sv. Cyrila 40/7 971 01 Prievidza – nebytové 

priestory 

13/   LURPOC – Ing. Ľubomír Polčic, Nábr. Sv. Cyrila 40/7, 971 01 prievidza – časť 

pozemku 

14/   Saphco, s. r. o., Grősslingová 16, 811 09 Bratislava 

15/   MUDr. Zlatica Knollmayerová, hornádska 6, 821 07 Bratislava 

16/   Mileware, s. r. o., Staré grunty 53, 841 04 Bratislava – nebytové priestory 

17/   Mileware, s. r. o., Staré grunty 53, 841 04 Bratislava – časť pozemku 

18/   A.A. Service, spol. s r. o., Staré grunty 53, 841 04 Bratislava 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.4/2014. 

 

K bodu 10 – Informácia o kontrole hospodárenia na FEI STU 

Rektor pripomenul vývoj finančnej situácie na FEI od roku 2013.  

Vedúci kontrolór STU J. Malina uviedol hlavné výsledky kontroly, ktorá prebehla na FEI 

STU. Konštatoval, že: 

a) neboli dodržané viaceré všeobecne záväzné právne prepisy, 

b) bolo založené občianske združenie 70. výročia FEI a bez súhlasu AS FEI boli na jeho účet 

vykonané prevody finančných prostriedkov z fakulty vo výške 300 000,00 €, 

c) nad rámec rozpočtu boli vyčerpané mzdové prostriedky vo výške 900 000,00 €, 

d) bola zorganizovaná kampaň na získanie študentov s neprimeranými nákladmi, 

e) stavebné práce a služby boli vykonávané nehospodárne. 

Dekan FEI na základe kontroly vykonal opatrenia – bol odvolaný tajomník FEI a ďalší 5 

zamestnanci z oblasti manažmentu boli prepustení. 

Rektor STU požiadal AS FEI, aby sa vyjadril k výsledkom kontroly. 

EK AS STU zobrala materiál Informácia o kontrole hospodárenia na FEI STU na vedomie 

a odporúča plénu AS STU vziať na vedomie predložený materiál. 

 

Diskusia: 

M. Bobrík pripomenul, že miesto tajomníka musí byť obsadené kompetentnou osobou. 

Zároveň sa opýtal, či porušenie finančnej disciplíny nemôže byť kvalifikované ako trestný 

čin. 

B. Rohaľ-Ilkiv sa informoval, či mala kontrola možnosť nahliadnuť do účtovníctva 

občianskeho združenia. 
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J. Malina informoval, že nešlo o porušenie finančnej disciplíny, ktorá by sa mohla 

kvalifikovať ako trestný čin. Kontrolóri dostali materiál ohľadne nakladania s prostriedkami 

občianskeho združenia, konštatovali, že účtovne je správny. 

Záver: 

AS STU berie na vedomie informáciu o vykonanej kontrole hospodárenia FEI STU. 

 

K bodu 11 – Príprava volieb kandidáta na rektora STU 

Predseda AS STU informoval prítomných o zasadaní P AS, na ktorom  predsedníctvo 

rokovalo o návrhu prípravy volieb, zloženia volebnej komisie a o vypracovaní harmonogramu 

volieb kandidáta na rektora na volebné obdobie 2015 – 2019. 

 

Návrh uznesenia č. 27.5/2014: 

AS STU vyhlasuje voľby kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 

2015 – 2019. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.5/2014. 

 

P AS navrhlo, aby členmi volebnej komisie boli členovia legislatívnej komisie AS STU 

a podpredseda AS STU. 

 

Návrh uznesenia č. 27.6/2014: 

AS STU schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Milan Andráš, Dagmar Cagáňová, Ján 

Híveš, Lucia Mihályová, Dušan Petráš, Danica Rosinová, Igor Ščepka, Kristína Vaňová, 

Valentíno Vranić (členovia LK AS) a Bohumil Kováč (podpredseda AS STU). 

 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.6/2014. 

 

Členovia AS STU dostali v rámci materiálov na rokovanie senátu aj návrh harmonogramu 

volieb. K materiálu neboli pozmeňujúce návrhy.  

 

Návrh uznesenia č. 27.7/2014: 

AS STU schvaľuje Návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na 

rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019. 

 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.7/2014. 

 

Počas prestávky sa uskutočnilo prvé zasadnutie volebnej komisie, na ktorom si jej členovia 

zvolili za predsedu Bohumila Kováča. AS STU zobral uvedenú skutočnosť na vedomie. 

 

K bodu 12 – Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky študijný program priestorové 

plánovanie na ÚM STU v akademickom roku 2015/2016 

Predseda PK AS informoval, že pedagogická komisia prerokovala ďalšie podmienky 

prijímania, skonštatovala, že sú v súlade so zákonom a odporúča AS STU materiál schváliť. 
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Návrh uznesenia č. 27.8/2014: 

AS STU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na bakalársky študijný program 

priestorové plánovanie na STU v Bratislave, na Ústave manažmentu STU 

v akademickom roku 2015/2016. 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 30 členov AS STU 

(za – 30, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.8/2014. 

 

K bodu 13 - Dodatok č. 1 k Štatútu MTF 

Ľ. Čaplovič v zastúpení dekana podal informáciu, že po zapracovaní pripomienok AS STU 

bol Dodatok č. 1 k Štatútu MTF prerokovaný a schválený v AS MTF dňa 24. 4. 2014. 

LK AS nemala k predloženému materiálu pripomienky. 

 

Návrh uznesenia č. 27.9/2014: 

AS STU schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Materiálovotechnologickej fakulty STU 

v Bratislave so sídlom v Trnave. 

 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

(za – 32, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.9/2014. 

 

K bodu 14 - Študijný poriadok FA 

Študijný poriadok FA uviedol predseda AS FA M. Andráš. Oboznámil prítomných, že 

študijný poriadok po prekonzultovaní s právnym oddelením STU bol prerokovaný 

a schválený v AS FA dňa 4. 6. 2014. 

PK AS k materiálu nemala pripomienky a odporúča materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 27.10/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Fakulty architektúry STU v Bratislave. 

 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.10/2014. 

 

K bodu 15 - Študijný poriadok FIIT 

K Študijnému poriadku FIIT sa vyjadril deka FIIT. Študijný poriadok po prekonzultovaní 

s právnym oddelením STU bol prerokovaný a schválený v AS FIIT dňa 27. 6. 2014. 

PK AS k materiálu nemala pripomienky a odporúča materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 27.11/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Fakulty informatiky a informačných technológií 

STU v Bratislave. 

 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.11/2014. 

 



 8 

K bodu 16 - Študijný poriadok MTF 

K Študijnému poriadku MTF sa vyjadril Ľ. Čaplovič. Materiál po zapracovaní pripomienok 

AS STU bol prerokovaný a schválený v AS MTF dňa 28. 5. 2014. 

PK AS k materiálu nemala pripomienky a odporúča materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 27.12/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Materiálovotechnologickej fakulty STU 

v Bratislave so sídlom v Trnave. 

 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

(za – 33, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.12/2014. 

 

K bodu 17 - Študijný poriadok SjF 

Študijný poriadok  SjF uviedol predseda AS SjF  B. Rohaľ-Ilkiv. Po zapracovaní pripomienok 

bol materiál schválený v AS SjF dňa 24. 6. 2014. 

PK AS k materiálu nemala pripomienky a odporúča materiál schváliť. 

 

Návrh uznesenia č. 27.13/2014: 

AS STU schvaľuje Študijný poriadok Strojníckej fakulty STU v Bratislave. 

 

Prezentovalo sa 34 členov AS 

(za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0)  

AS STU jednomyseľne schválil uznesenie č. 27.13/2014. 

 

K bodu 18 - Rôzne 

Predseda AS STU oboznámil prítomných s harmonogramom zasadaní AS STU do konca 

kalendárneho roka. 

Odchádzajúcemu senátorovi J. Štefanovičovi predseda AS STU poďakoval za spoluprácu 

a odovzdal mu ďakovný list. 

D. Rosinová informovala, že FEI STU nevypracovala svoj študijný poriadok a bude 

postupovať v zmysle Študijného poriadku STU. 

P. Pištek upozornil, že AS SjF schválil svoj rokovací poriadok AS SjF, ktorý je v rozpore 

s Rokovacím poriadkom STU. Pripomienky podá písomne legislatívnej komisii AS STU. 

 

                                                                                                               

 Karol Jelemenský 

                                                                                                            predseda AS STU 

 

 

Overili: 

Igor Ščepka 

Natália Horňáková 

 

Zapísala: Viera Jančušková 

 

 


