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ZÁPISNICA č. 08/2015 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU dňa 11.12.2015 
konaného o 9:00 hod. v zasadačke fakulty. 

 

Schválený program rokovania: 

 

1. Otvorenie, prezentácia 
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Schválenie programu 
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS 6. 11. 2015 
5. Kontrola uznesení 
6. Disciplinárna komisia (na schválenie) 
7. Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019 (na schválenie) 
8. Stanovisko k návrhu na majetkovo - právne usporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca (na schválenie) 
9. Z vyšších orgánov 
10. Rôzne 

 
 

K bodu 1: Otvorenie, prezentácia 

Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS doc. Ing. arch. 
Jarmila Húsenicová, PhD. 
  

Prezentácia:  
Počet členov zamestnaneckej časti:  21                             
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:                              18 
Počet členov študentskej časti:   11 
Počet prítomných členov študentskej časti:                                        9 
Ospravedlnení: doc. Antošová, doc. Husár, Ing. Karel, Bruncko, Bc. Mlynarčík 
 
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, prof. Szolgay, doc. Makýš, Ing. Kyrinovič, Ing. Šatura 

Prezenčná listina je priložená k originálu zápisnice.  
 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. a Mgr. Zita Herzánová. 
Za skrutátorov boli navrhnutí: Bc. Monika Csehová, Bc. Maroš Kamenský a doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. 
 

Uznesenie č. 58 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje prof. Ing. Ľudovíta Filla, PhD. a Mgr. Zitu Herzánovú za overovateľov 
zápisnice. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:                                              32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:                       25         Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 58 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 

Uznesenie č. 59 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje Bc. Moniku Csehovú, Bc. Maroša Kamenského a doc. Ing. Ľudovíta 
Možiešika, PhD. za skrutátorov. 

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 24 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 59 AS/15 bolo schválené väčšInou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 



 2 

 
 
 
 
 

K bodu 3: Schválenie programu 

K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 60 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje predložený program rokovania.     

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za:                               25  
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 60 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

 bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS 6. 11. 2015 

V zmysle rokovacieho poriadku AS predložila predsedníčka AS SvF návrh na schválenie zápisnice z rokovania 
AS SvF 6. 11. 2015, ku ktorej neboli v stanovenom termíne doručené žiadne pripomienky.  
 

Uznesenie č. 61 AS/15 
Akademický senát SvF STU schvaľuje zápisnicu z rokovania AS SvF dňa 6. 11. 2015.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 25 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 61  AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 
 

K bodu 5: Kontrola uznesení 

Predsedníčka AS SvF konštatovala, že z uplynulého obdobia nevznikli žiadne termínované uznesenia. 

 
 

K bodu 6: Disciplinárna komisia SvF (na schválenie) 

 
Prodekan doc. Makýš  senátorov informoval, že návrh  Disciplinárnej  komisie SvF predkladá dekan fakulty 
v  zmysle § 31 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov   
v  znení  neskorších   predpisov   a   čl.  8  bod  2  v   spojení  s bodom     5  čl.  8 „Disciplinárneho   poriadku  
Slovenskej technickej univerzity  v  Bratislave pre študentov“ zo dňa 24.06.2013 z  dôvodu,  že  podľa  čl. 8 
bod 4     písm. a)      „ Disciplinárneho poriadku STU  pre študentov“    zaniklo   členstvo  doterajším členom 
Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

 

 

Uznesenie č. 62 AS/15 
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave podľa § 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o   zmene a  doplnení  niektorých   zákonov  v  znení  neskorších  predpisov   schvaľuje  „Návrh na 
vymenovanie členov a predsedu Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave“ bez pripomienok.  
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Priebeh tajného hlasovania: 

 
Celkový počet členov AS 

zúčastnených na hlasovaní : 25 Počet získaných hlasov 
 

súhlas nesúhlas 
zdržali sa 

hlasovania 
neplatné 

hlasy 

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - predseda 25 0 0 0 

prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 25 0 0 0 

Ing. Marek Fraštia, PhD. 24 0 1 0 

Ing. Gabriela Pavlendová, PhD. 23 0 2 0 

Petra Danišová 24 0 1 0 

Bc. Kristína Vaňová 25 0 0 0 

Bc. Monika Pračková 24 0 1 0 

Bc. Matej Škuláň 25 0 0 0 

 
Výsledok hlasovania: uznesenie č. 62 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 

K bodu 7: Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na obdobie rokov 2015 až 2019 (na schválenie) 

Dekan fakulty predkladaný „Dlhodobý zámer rozvoja SvF na obdobie rokov 2015 – 2019“ označil ako základný 
programový dokument SvF na ďalšie 4 roky nadväzujúci na program rozvoja univerzity, ktorý prešiel 
pripomienkovacím konaním KD a VR SvF.  

V diskusii vystúpili: 

- prof. Fillo s otázkami:     
- Stavebná fakulta STU v Bratislave chce byť uznávanou, výskumne orientovanou, technickou fakultou medzinárodného významu. 
Chce poskytovať ̌kvalitné, medzinárodne porovnateľne vzdelanie.  

Čo konkrétne pre to vieme urobiť ? 

- Narastajúca byrokracia zaťažuje vysoké školy, našu fakultu nevynímajúc, odčerpáva už aj tak nedostatočné finančné zdroje a 
vytvára tlak na nárast administratívneho personálu.  

Vieme vyčísliť nárast byrokracie, čo naviac musíme robiť oproti minulým rokom ? 

-Príležitosťou fakulty, doteraz málo zhodnotenou, je geografická poloha Bratislavy či Slovenska, kultúrna a jazyková blízkosť ̌post 
sovietskych štátov a tiež konkurenčná jedinečnosť̌ pozície fakulty v hlavnom meste s vysokou koncentráciou nadnárodných 
spoločností.  

Ako to chceme využiť ? 

-Rezervy máme aj v kvalitnom logistickom zabezpečení servisu pre podávateľov projektov zo strany SvF. 

 Je to konštatovanie. Čo hodláme pre to urobiť ? Ak si odmyslíme projekty VEGA, je možno 10 ľudí na fakulte, ktorý napísali a  získali 
projekt. Ďalších možno 20 sa o to pokúsilo neúspešne. Mohli by sme týmto ľuďom aspoň pomôcť v zjednodušení našej byrokracie. 

 -Je zrejmé, že politicky dosť ̌jednoznačne deklarované požiadavky na zvýšenie medzinárodného uznania a úrovne budú v reálnom 
živote narážať na zotrvačnosť a finančné limity, vyhnúť sa im dlhodobo nebude dať.̌  

Je to konštatovanie. Čo hodláme pre to urobiť ?   
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VZDELÁVANIE  

-Otvárať fakultu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, medzinárodne porovnateľné 
vzdelávanie. 

Porovnali sme sa s českými SvF. Odchod študentov do ČR nie je výsledkom našej nekvality ?  

-Optimalizovať štruktúru a obsah študijných programov a foriem výučby so zámerom racionalizovať̌ pedagogický proces, dosiahnuť̌ 

širší profil absolventov, vytvoriť ̌logické väzby cez všetky stupne štúdia a zväčšiť ̌atraktivitu štúdia na fakulte.   

Z vyjadrenia  neviem jednoznačne usudzovať či sa budeme snažiť vychovávať univerzálneho študenta, alebo špecialistu od 
bakalárskeho stupňa? Ktorý z nich má v súčasnosti väčšiu šancu uplatnenia ? 
 

-Absolventi SvF majú dobré uplatnenie a sú žiadaní stavebnými firmami.  

Môžeme si to dovoliť povedať, ak nemáme spätnú väzbu ? Nezisťujeme nič o našich absolventoch po 5, či 10-tich rokoch.  

-Zvýšiť kvalitu a efektivitu procesu vzdelávania.    

Hospitácie objektivizovať – musia byť min dvaja posudzovatelia.  

-Akreditovanie optimalizovaných študijných programov.   

Počítame so študijnými programami so štyrmi spoločnými semestrami či s úzko špecializovanými od začiatku, ktorých absolventi ťažko 
nájdu uplatnenie v regióne Slovenska ? 

-Prijatie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty vyplýva zo zákona o vysokých školách.  

Na čo nám bude slúžiť tento materiál, ako budeme z neho čerpať, čo budeme z neho odvodzovať ? 
Kto predpísal takúto formu? 
Bolo by asi účinnejšie skrátiť, spresniť a jednoznačne napísať čo chceme za 4 roky urobiť. 
Čítam tu - posilniť, zabezpečiť, zvýšiť, podporovať, vytvárať, skvalitniť, zintenzívniť, ale ako konkrétne to realizovať to tam chýba ? 

Zákon o VŠ asi nepredpisuje rozsah. Účinnejší by bol stručnejší materiál, viac konkrétny s termínmi na posúdenie plnenia. 

Pripomienky BKM 

Myslím, že je veľmi kultivovaný, miestami možno až moc, takže to možno niekde znižuje jeho zrozumiteľnosť. 

 
Vážený pán dekan, vážené kolegyne a kolegovia. 
 
Prečo tieto kritické poznámky? 
Ako člen senátu som bol požiadaný o vyjadrenie a preto sa pýtam.  
Podstatnú časť svojho aktívneho života som prežil na SvF. Patrím medzi tých, ktorý návidia túto fakultu. Nie som ľahostajný k jej 
osudu. Treba sa pýtať, lebo fakulta je dovtedy kvalitná, kým sa na to nezačne spoliehať. 
 
Dekan má tri veľké grémiá, s ktorými sa môže radiť, ktorých názory môže počúvať. AS je najmenej závislý od dekana no najmenej 
rešpektovaný. Sedí tu len jeden vedúci katedry, ale len v tomto grémiu sedí tretina študentov.  
Viem, že aj keby proti predkladanému materiálu bolo 22 členov senátu a len dvaja za, vedecká rada tento materiál na odporúčanie 
dekana schváli.  
Žiaľ hlasovanie senátu je zaujímavé len pri voľbe dekana a pri schvaľovaní rozpočtu. 
Žijeme však v časoch kedy môžeme hovoriť otvorene, v časoch kedy môžeme spoločne hľadať pravdu. Ešte pred 25-timi rokmi to tak 
nebolo. 
Sedí tu prof. Baláž a prof. Szolgay s ktorými sme takéto materiály viac ako pred 15-timi rokmi predkladali. Boli oveľa stručnejšie 
a konkrétnejšie.  
 
Viem aká bude odpoveď vedenia na moje otázky – je to všeobecný strategický  materiál, ktorý sa bude po rokoch spresňovať. Zase 
budeme písať, zasadať, diskutovať a byrokracia bude tlieskať. Na odbornú prácu bude menej času. 
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- prof. Baláž, doc. Pavlendová, doc. Húsenicová, JUDr. Zajacová s konkrétnymi pripomienkami: 
- prof. Baláž a doc. Húsenicová: 
- str. 2 Vízia  
pôvodné znenie : Stavebná fakulta STU v Bratislave chce byť uznávanou, výskumne orientovanou, technickou 
fakultou medzinárodného významu.  
nové znenie: Stavebná fakulta STU v Bratislave chce byť naďalej uznávanou, výskumne interdisciplinárne 
orientovanou, technickou fakultou medzinárodného významu.  
prof. Baláž a Ing. Pavlendová: 
- str. 3 Postavenie fakulty, príležitosti a ohrozenia 
pôvodné znenie : Postupne sa zhoršuje aj situácia v možnostiach získavania mimodotačných finančných 
zdrojov. V dôsledku krízy v stavebníctve, ale aj v dôsledku neetických postojov niektorých zamestnancov 
fakulty a v dôsledku ďalších príčin klesajú príjmy z podnikateľskej činnosti. 
nové znenie: Postupne sa zhoršuje aj situácia v možnostiach získavania mimodotačných finančných zdrojov. 
V dôsledku krízy v stavebníctve, ale aj v dôsledku postojov niektorých zamestnancov fakulty a v dôsledku 
ďalších príčin klesajú príjmy z podnikateľskej činnosti. 
-  prof. Baláž,  pripomienky: 
- str. 2 Vízia  
pôvodné znenie: Chce poskytovať kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie pre široké vrstvy mladej 
generácie v perspektívnych oblastiach, založené na vlastnom bádaní, kritickom myslení, tvorivej aktivite 
a podnikavosti, so zreteľom na praktické uplatnenie v živote a s ohľadom na humánny rozmer vzdelávania. 
nové znenie: Chce naďalej poskytovať kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie pre široké vrstvy 
mladej generácie v perspektívnych oblastiach, založené na vlastnom bádaní, kritickom myslení, tvorivej 
aktivite a podnikavosti, so zreteľom na praktické uplatnenie v živote a s ohľadom na humánny rozmer 
vzdelávania. 
- str. 3 Postavenie fakulty, príležitosti a ohrozenia - vložiť odstavec: 
Pokúsiť sa presadiť zodpovedajúce postavenie SvF s ohľadom na jej úlohy. T. j. aby nebola hodnotená 
hlavne s ohľadom na počty a kvalitu publikácií.   
- str. 3 Postavenie fakulty, príležitosti a ohrozenia 
pôvodné znenie: Významným zdrojom mimodotačných prostriedkov boli v nedávnej minulosti zahraniční 
študenti – samoplatcovia. V súčasnosti sa nedarí v dôsledku politickej situácie, utečeneckej krízy a iných 
faktorov naplniť potrebné počty zahraničných študentov.  
 nové znenie: Významným zdrojom mimodotačných prostriedkov boli v nedávnej minulosti zahraniční 
študenti – samoplatcovia. V súčasnosti sa nedarí v dôsledku vyšších nárokov na zahraničných študentov, 
politickej situácie, utečeneckej krízy a iných faktorov naplniť potrebné počty zahraničných študentov.  
-str. 5 Generálne a strategické ciele, Oblasť 1, Nástroje, doplniť: 
bod 16: Zabezpečiť pre študentov kvalitnú študijnú literatúru, aj podporovaním autorov kvalitnej študijnej 
literatúry. 
- str. 6  Generálne a strategické ciele, Oblasť 2, Nástroje – bod 5:  
pôvodné znenie : Podporovať publikačné aktivity v renomovaných vysoko impaktovaných medzinárodných 
vedeckých časopisoch, registrovaných vo WOS alebo  Scopus a utlmovať publikovanie v  zborníkoch 
registrovaných vo WOS a SCOPUS. 
nové znenie: Podporovať publikačné aktivity vo viac hodnotených renomovaných vysoko impaktovaných 
medzinárodných vedeckých časopisoch, registrovaných vo WOS alebo Scopus. 
- str. 7 Oblasť 2 , bod 7: 
pôvodné znenie: Skvalitniť prácu recenzentov a získavania kvalitných autorov redakčnou radou SJCE. 
nové znenie: Zvýšiť prestíž časopisu SJCE.  
- str. 7 Oblasť 3, Strategické ciele, doplniť:  
 bod 6: Pokračovať v európskej a národnej normalizačnej činnosti 
 bod 7: Pokračovať v spolupráci s komorami stavebných inžinierov, architektov a geodetov      
- str. 7 Oblasť 3, Nástroje, doplniť: 
bod 6: Prekladanie európskych noriem a vypracovávanie národných príloh k národným normám  
bod 7: Organizovať kurzy a tvoriť zborníky pre inžinierov, architektov a geodetov  v praxi v rámci komory 
stavebných inžinierov, architektov a geodetov 
- str. 8 Oblasť 4, Generálny cieľ : 
pôvodné znenie:  Regenerovať vlastné ľudské zdroje, podporovať profesionálny rast zamestnancov. 
nové znenie:  Generovať vlastné ľudské zdroje, podporovať profesionálny rast zamestnancov. 
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doc. Húsenicová : 
-str. 5 Generálne a strategické ciele, Oblasť 1, Vzdelávanie, Generálny cieľ : 
pôvodné znenie: Otvárať fakultu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, 
medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich odboroch, postavené na 
aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a 
spoločenskej praxe. 
nové znenie: Otvárať fakultu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, 
medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich odboroch, postavené na 
aktívnej účasti v základnom a aplikovanom  vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované na 
potreby hospodárskej a spoločenskej praxe. 
Formálna poznámka : 
Str. 3 Postavenie fakulty, príležitosti a ohrozenia - opraviť preklep. 
pôvodné znenie: Táto štruktúra ja ťažkopádna, je tu veľký počet základných pracovísk, ktoré sú veľmi 
rozdielne z hľadiska veľkosti, výkonnosti a kvality riadenia.  
nové znenie : Táto štruktúra je ťažkopádna, je tu veľký počet základných pracovísk, ktoré sú veľmi rozdielne 
z hľadiska veľkosti, výkonnosti a kvality riadenia.  
 
JUDr. Zajacová: 
str. 6, Oblasť 2, Strategické ciele, bod 5: 
pôvodné znenie : Zvýšiť počet patentov a chránených vzorov. 
Preformulovať text a zosúladiť s pojmami podľa platnej právnej úpravy. 
nové znenie: Zvýšiť priemyselno-právnu ochranu tvorivosti zamestnancov na fakulte (zvýšiť počet patentov 
chránených vynálezov, úžitkových vzorov, ochranných známok a pod. vytvorených zamestnancami fakulty).  
 
Prodekan prof. Szolgay informoval senátorov o súčasných aktivitách fakulty v medzinárodných projektoch 
zameraných na krajiny východu ako je Kazachstan, Kyrgisko, Montenegro, Rusko. Fakulta má podaných 25 
projektov APVV, ich náročná administrácia je vedená centrálne cez R-STU a na oddelení projektov 
a vonkajších vzťahov na fakulte.       
    
Prof. Mesiar v diskusii navrhol zvážiť možnosť akreditovať  na fakulte 4-ročné bakalárske štúdium pre všetky 
programy (s výnimkou PSA, ktoré už 4-ročné je), ako príklad uviedol FIIT. 
 
Uznesenie č. 63 AS/15 

 Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Dlhodobý zámer rozvoja SvF STU na 
obdobie rokov 2015 až 2019“  s pripomienkami.  

Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 25 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 1 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 63 AS/15 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 
 
 
 

K bodu 8: Stanovisko k návrhu na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v URZ Nižná Boca ( na 
schválenie) 

V rámci majetkovo-právneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a stavbám na nich zriadeným v 
Učebno-rekreačnom zariadení SvF Nižná Boca zapísaným na LV č. 283 vedenom Okresným úradom Liptovský 
Mikuláš, katastrálny odbor, pre okres Liptovský Mikuláš, obec a k. ú. Nižná Boca sa zistili skutočnosti, na 
základe ktorých stav právny hranice parcely č. 309 nie je totožný so stavom skutkovým a taktiež parc. č. 310 
tvoriaca súčasť zariadenia, na ktorej je zriadená riadne povolená a skolaudovaná stavba septiku vo vlastníctve 
STU v Bratislave, je vo vlastníctve obce Nižná Boca. Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov reálne 
užívaných fakultou v zmysle predloženého návrhu umožní uchádzať sa o rozvojové granty pre URZ 
a optimalizuje daňovú povinnosť fakulty k nehnuteľnostiam podľa hraníc ich skutočného užívania. 
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Uznesenie č. 64 AS/15                   

Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s majetkovo-právnym usporiadaním 
pozemkov v URZ Nižná Boca v zmysle predloženého návrhu, ktoré spočíva vo vydržaní parc. č. 309/2 a 
309/3 a v kúpe parc. č. 310 v k. ú. Nižná Boca za znaleckú cenu 530,- € bez pripomienok. 

  Priebeh hlasovania: 
Počet členov AS:  32 Počet hlasov za: 26 
Počet členov AS prítomných na hlasovaní: 26 Počet hlasov proti: 0 
 Zdržali sa hlasovania: 0 
  

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 64 AS/15 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF prítomných na hlasovaní. 

 
 

K bodu 9: : Z vyšších orgánov  

 
Akademický senát berie na vedomie informáciu : 

-  dekana SvF z kolégia rektora  2.12.2015. Zápisnica je na web stránke:  
 http://www.stuba.sk/new/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zapisnice
_kr/zapisnica_2015-12-02.docx 
- doc. Možiešika z Rady VŠ :  

AS SvF upozorňuje všetkých členov akademickej obce a zamestnancov SvF, že  dokumenty Rady vysokých 
škôl SR (RVŠ SR), ktorá je  najvyšším orgánom samosprávy VŠ, sú uverejňované na jej internetovej stránke 
http://www.radavs.sk/. 
Aktuálne dôležitý dokument je Uznesenie RVŠ SR zo zasadnutia konaného dňa 01.12.2015,  uvedené je na 
stránke 
http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2015/z%C3%A1pisnice/12.-Uznesenia-zo-zasadnutia-Rady-
vysok%C3%BDch-%C5%A1k%C3%B4l-SR-d%C5%88a-1.12.2015/ 

   
 

K bodu 10: Rôzne 

 
Najbližšie zasadnutie AS SvF je plánované na 22.1.2016. 
Zasadnutie Akademickej obce SvF STU bude dňa 29.1.2016 o 10,00 hod.   

 

 
Zapísala: A. Urbanovská 

 

  doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.  
                                                                                                                                              predsedníčka AS 
           
 
Overovatelia: 
 
 
 
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 
 
 
 
Mgr. Zita Herzánová 
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http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2015/z%C3%A1pisnice/12.-Uznesenia-zo-zasadnutia-Rady-vysok%C3%BDch-%C5%A1k%C3%B4l-SR-d%C5%88a-1.12.2015/

