
Správa o činnosti Akademického senátu MTF STU v roku 2012 
 
 
Správa o činnosti Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity (AS MTF STU) v Bratislave so sídlom v Trnave je 
vypracovaná na základe § 27 odsek (1) písmeno l) zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akademický senát 
fakulty podľa uvedeného predpisu podáva raz za rok akademickej obci fakulty správu 
o svojej činnosti a vyvesí ju na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej 
stránke fakulty. 
 
V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo päť riadnych zasadaní AS MTF STU (7.3. 2012, 
9.5. 2012, 25.5. 2012, 24.10. 2012 a 12.12. 2012). Vo všetkých prípadoch bol AS 
MTF STU uznášaniaschopný.  
 
AS MTF na svojich zasadnutiach v roku 2012 prerokoval 42 bodov a prijal 34 
uznesení, ktorými schválil napr.:  
• návrh rozpočtu MTF STU na rok 2012, 
• výročnú správu o hospodárení MTF STU za rok 2011, 
• návrh Dlhodobého zámeru MTF STU na roky 2012-2017, 
• úpravu Štatútu MTF STU, 
• návrhy na odvolanie a schválenie nových členov Vedeckej rady MTF STU, 
• podmienky prijímania na štúdium na MTF STU na bakalárskom, inžinierskom 

a doktorandskom stupni štúdia. 
 
Konkrétny program jednotlivých zasadnutí, ako aj všetky zápisnice zo zasadnutí AS 
MTF STU sú zverejnené na webovej stránke MTF STU.  
 
Členovia AS MTF STU okrem práce na zasadaniach AS MTF STU a pri príprave na 
tieto zasadania, pracovali aj v dvoch stálych komisiách AS MTF STU – v legislatívnej 
komisii a volebnej komisii. Viacerí členovia AS MTF STU pracovali ako zástupcovia 
AS MTF STU v komisiách dekana MTF STU, na zasadnutiach vedenia MTF STU a 
kolégia dekana MTF STU. Členovia študentskej časti zastupovali AS MTF STU v 
študentských orgánoch MTF STU a ovplyvňovali študijné a sociálne záležitosti 
študentov MTF STU, vrátane života v študentských domovoch MTF STU. 
 
Všetkým členom AS MTF STU patrí poďakovanie za prístup a čas, ktorý v roku 2012 
venovali zasadaniam AS MTF STU i štúdiu materiálov pri príprave na tieto 
zasadania. Poďakovanie patrí tiež členom Akademickej obce MTF STU, ktorí sa 
svojou činnosťou podieľali na práci AS MTF STU a úspešnom napredovaní našej 
fakulty. 
 
 
V Trnave 30. 9. 2013  
 
            Doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
       predseda AS MTF STU 
 
 
Príloha: Výpis uznesení prijatých AS MTF STU v roku 2012 


