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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 
 

ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia Správnej rady STU zo dňa 20. 05. 2020, Aula Dionýza Ilkoviča 

 
 
PRÍTOMNÍ:   doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Ing. Vladimír Slezák, Ing. Juraj Hirner, Ing. arch. Juraj Šujan, 

Ing. Mário Lelovský, Ing. Ján Király, Mgr. Peter Kostík, Ing. Zsolt Lukáč, EMBA,  
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., Ing. Elena Štefancová, Ing. Mario Schrenkel, Ing. Alexej Beljajev,  
Ing. Karol Pavlů, Ing. Richard Marko  

 
PRIZVANÍ HOSTIA:  prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda AS STU 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU 

 
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

Ing. Vladimír Slezák 

 
Na mimoriadnom zasadnutí bolo prítomných 14 členov. Správna rada STU bola uznášaniaschopná. 
Zasadnutie Správnej rady STU otvoril a viedol jej predseda, doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
Privítal členov Správnej rady STU, prizvaných hostí a členov akademickej obce STU.  
  
Predseda Správnej rady STU oboznámil prítomných s dôvodmi, pre ktoré zvolal mimoriadne zasadnutie Správnej rady STU 
s odvolaním sa na § 40 ods. 1 a § 41 ods. 7 Zákona o vysokých školách a na situáciu na FIIT STU. Ďalej oboznámil 
prítomných s návrhom programu zasadnutia.  
 
PROGRAM:   

 
1. Otvorenie 
2. Fakty k priebehu udalostí na FIIT STU od júna 2019 doteraz 
3.   Podklad dekana FIIT STU k prijatiu 18 zamestnancov a dopadom na rozpočet fakulty 
4. Návrhy na riešenie situácie na FIIT STU 

 
UZNESENIE: 1.1/2020-MSR 
Správna rada STU schvaľuje program bez pripomienok. 
Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 2:             Fakty k priebehu udalostí na FIIT STU od júna 2019 doteraz 
 
Predseda správnej rady zosumarizoval najdôležitejšie dostupné fakty k priebehu udalostí na FIIT STU od júna 2019 (od 
zvolenia dekana) doteraz, ktoré boli zaslané členom SR STU v písomnej forme v dostatočnom časovom predstihu. 
 
UZNESENIE: 1.2/2020-MSR 
Správna rada STU berie na vedomie písomne predložené fakty k priebehu udalostí na FIIT STU od júna 2019 doteraz. 
Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 3:  Podklad dekana FIIT STU k prijatiu 18 zamestnancov a dopadom na rozpočet fakulty 
 
Predseda správnej rady informoval prítomných, že požiadal dekana FIIT STU o odpovede na konkrétne otázky, týkajúce sa 
zdôvodnenia, prečo koncom roku 2019 a začiatkom roku 2020 prijal 18 nových zamestnancov, z akých rozpočtových 
prostriedkov boli zamestnanci platení, koľko súhrnne predstavujú mzdové náklady na túto skupinu zamestnancov za každý 
uplynulý mesiac a aký to bude mať celkový dopad na rozpočet fakulty v roku 2020. Žiadal aj informáciu o pracovnom zaradení 
každého jedného zamestnanca, vrátane informácie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a pracovné úlohy, ktoré im boli zadané 
za 4 mesiace a tiež popis úloh, ktoré za ten čas vykonali. Žiadal aj o predstavenie zámeru, dokedy budú títo zamestnanci na 
fakulte pôsobiť a aké úlohy vo všeobecnosti budú plniť. Zároveň vyzval dekan, aby zdôvodnil, prečo sa rozhodol nevypísať 
výberové konania na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorým končia pracovné zmluvy v júni 2020. 
 
Písomné podklady, ktoré predložil dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., bol zaslaný členom správnej rady 
v dostatočnom predstihu pod označením 2a, 2b a 2c. Keďže v podkladoch neboli konkrétne zodpovedané položené otázky, 
predseda správnej rady požiadal dekana o dodatočné informácie, ktoré tiež boli zaslané členom správnej rady.   
 
UZNESENIE: 1.3A/2020-MSR 
Správna rada STU berie na vedomie podklady dekana FIIT STU, prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD., (2a, 2b, 2c a doplňujúcu  
informáciu) k prijatiu 18 zamestnancov a dopadom na rozpočet fakulty.  
Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 
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UZNESENIE: 1.3B/2020-MSR 
Správna rada STU v nadväznosti na diskusiu žiada dekana FIIT STU, prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD., o doplnenie podkladov  
k prijatiu 18 zamestnancov a dopadom na rozpočet fakulty o konkrétne zaradenie prijatých zamestnancov na vedecko- 
výskumné projekty na fakulte a súhrnné mzdové náklady bez odvodov na týchto zamestnancov za jeden mesiac.  
Hlasovanie: za – 14, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
K BODU 4: Návrhy na riešenie situácie na FIIT STU 
 
Predseda správnej rady požiadal o slovo prizvaných hostí v uvedenom poradí: 

1. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU  
2. prof. Ing. Marián Peciar, PhD., predseda AS STU 
3. prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU 

 
Prizvaní hostia sa vyjadrili k situácii na FIIT STU vo všeobecnosti, ako aj k návrhom možností na riešenie vzniknutej situácie. 
Odpovedali aj na otázky a pripomienky členov správnej rady. Následne predseda správnej rady vyhlásil prestávku. 
 
Počas prestávky sa traja členovia SR STU ospravedlnili z neúčasti na druhej časti zasadnutia z dôvodu ďalších pracovných 
povinností. 
 
Po ukončení prestávky predseda Správnej rady STU uviedol písomný návrh Stanoviska Správnej rady STU k riešeniu situácie na 
FIIT STU, o ktorom sa poradili členovia správnej rady počas prestávky.  
 
UZNESENIE: 1.4/2020-MSR 
Správna rada STU schvaľuje Stanovisko Správnej rady STU k riešeniu situácii na FIIT v predloženom znení (je uvedené v plnom 
znení nižšie).  
Hlasovanie: za – 7, proti – 3, zdržal sa – 1 
 
 

Stanovisko Správnej rady STU k riešeniu situácie na FIIT STU 
 
Správna rada 
 

A. vychádza z toho, že  
1. na voľbu dekana FIIT STU v júni 2019 boli na fakulte od začiatku rozdielne názory, ktoré viedli až 

k znefunkčneniu akademického senátu fakulty. 
2. situáciu na fakulte po voľbách dekana a jeho nástupe do funkcie, vrátane zvolenia senátu fakulty mali uspokojivo 

vyriešiť orgány akademickej samosprávy STU a dekan fakulty, čo zatiaľ nedokázali. 
3. napriek ambícii Akademického senátu STU už takmer rok nie je zvolený a funkčný akademický senát fakulty, 

ktorý je zo zákona základom akademickej samosprávy fakulty. 
4. napriek úsiliu rektora STU a dohôd s dekanom o to, aby dekan bez akademického senátu fakulty nerobil zásadné 

zmeny na fakulte, o to, aby sa vrátila na fakultu prepustená prof. Bieliková, o to, aby dekan vypísal výberové 
konania na miesta vysokoškolských učiteľov sa nič z toho nepodarilo dosiahnuť. 

5. správna rada prostredníctvom svojich členov sa opakovane pokúšala prispieť k hľadaniu riešení situácie: člen 
Správnej rady STU, Ing. Lelovský, bol aktívnym účastníkom dohody nastupujúceho dekana FIIT STU v novembri 
2019, v ktorej sa dekan zaviazal, že nebude prijímať nových zamestnancov bez predchádzajúcej konzultácie s 
rektorom a predseda Správnej rady STU, doc. Ftáčnik, bol aktívnym účastníkom spoločného vyhlásenia rektora, 
predsedu AS STU, predsedu Správnej rady STU, dekana fakulty a prof. Bielikovej o riešení situácie na FIIT STU.  

6. dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., od svojho nástupu do funkcie svojimi krokmi situáciu na fakulte 
skôr eskaloval, ako ju dokázal riešiť.   

7. Správna rada STU na základe zákona o vysokých školách uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti 
verejnej vysokej školy, a keďže stav na fakulte považuje dlhodobo za neúnosný, ktorý poškodzuje dobré meno 
a záujem STU a fakulty, rozhodla sa zvolať mimoriadne zasadnutie a prispieť k riešeniu situácie na FIIT STU.  

 
B. konštatuje, že 

1. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., nedodržal svoj sľub daný rektorovi STU pred svojim nástupom do 
funkcie 2.12.2019 v prítomnosti viacerých účastníkov, vrátane M. Lelovského, že nebude masovo prijímať nových 
zamestnancov do ustanovenia akademického senátu fakulty a bude konzultovať prijímanie nových zamestnancov 
s rektorom. Prijal 3 nových zamestnancov od decembra 2019 a 15 nových zamestnancov od januára 2020, čím 
navýšil počet členov zamestnaneckej časti akademickej obce o 40%, pričom všetci zamestnanci boli prijatí na 
ústav, na ktorom pôsobí prof. Kotuliak. 

2. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., zavádzal o príčinách prijatia 18 nových zamestnancov na fakultu od 
začiatku roku 2020, pretože ním uvádzaný refundačný grant, ktorý získala fakulta, neumožňuje financovanie 
nových zamestnancov po decembri 2019 a dva nové ním uvádzané granty sa mali začať riešiť až od apríla 2020. 
Zamestnanci boli od januára do apríla platení z rozpočtových prostriedkov fakulty a nie z grantov.   

3. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., účelovo prepustil prof. Máriu Bielikovú formou okamžitého 
skončenia pracovného pomeru, hoci v tom čase ešte nebolo ani začaté preverovanie anonymného podnetu, ktorý 
dostala fakulta 4.12.2019, Útvarom hlavného kontrolóra STU a dekan pri jeho riešení porušil Smernicu rektora 
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STU č. 4/2019-SR Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU v Bratislave. Proti 
jej prepusteniu protestovalo petíciou viac ako 2.600 signatárov, vrátane zahraničia.  

4. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., na poslednú chvíľu zmenil prednášajúcich a garantov pre letný 
semester 2019-20 u zamestnancov v štrajkovej pohotovosti s odvolaním sa na zabezpečenie ústavného práva na 
vzdelanie, napriek tomu, že zamestnanci deklarovali, že chcú svoje predmety vyučovať, ale nechcú sa vzdať 
ústavného práva na štrajk. Študenti konštatovali výrazné zníženie kvality výučby vo  viacerých predmetoch.  

5. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., nedodržal svoj sľub daný rektorovi STU o tom, že vypíše výberové 
konania pre zamestnancov, ktorým v júni 2020 končia pracovné zmluvy, zmenil však následne bez informovania 
rektora svoje rozhodnutie a rozhodol sa vykonať osobné pohovory so zamestnancami, ktorých výsledkom by 
mala byť podľa jeho vlastných slov „vízia spolupráce medzi jednotlivými zamestnancami a vedením fakulty“. 

6. Týmito krokmi dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., opakovane poškodil dobré meno FIIT STU a stratil 
dôveru časti akademickej obce, aj zamestnaneckej časti, a to tých zamestnancov, ktorí vstúpili do štrajkovej 
pohotovosti a spolu s požiadavkou férových volieb do akademického senátu fakulty požadujú aj odstúpenie 
dekana ako aj študentskej časti, pričom zhruba tretina celkového počtu študentov sa vyslovila za požiadavku 
férových volieb a odstúpenie dekana.  

7. Dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., stratil dôveru časti akademickej obce aj preto, že od nástupu do 
funkcie presadzuje mocenské riešenia a doteraz nepredložil žiadnu víziu rozvoja fakulty, ktorá by dokázala 
integrovať rozdielne skupiny zamestnancov a študentov v prospech ďalšieho rozvoja fakulty.  

8. FIIT STU už takmer rok (od 11.6.2019) nemá funkčný akademický senát fakulty ako základ akademickej 
samosprávy fakulty podľa §25 zákona o vysokých školách, čo spôsobili aj kroky Akademického senátu STU pri 
plánovaní a rozhodovaní o doplňujúcich voľbách na uprázdnené miesta v akademickom senáte fakulty. Keďže 
Akademický senát STU podľa štatútu STU vykonáva iba niektoré právomoci senátu fakulty, tak fakulta nemá 
doteraz schválených prodekanov, nemá schválený návrh rozpočtu na rok 2020 a dekan sa nemá fakticky komu 
zodpovedať.  

9. Uvedené fakty potvrdzujú, že dekan FIIT STU, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., nezvládol riadenie fakulty 
a zabezpečenie kvality výučby na fakulte a vytvorenie prijateľného a štandardného prostredia pre zamestnancov 
a študentov.  

 
C. odporúča dekanovi FIIT STU, prof. Ing. Ivanovi Kotuliakovi, PhD.,  aby v záujme fakulty odstúpil zo svojej funkcie, 

pretože nezvládol riadenie fakulty, ani riešenie vzťahov so zamestnancami a študentmi a svojim konaním poškodzuje 
dobré meno FIIT STU.  

 
 
Na záver predseda správnej rady konštatoval, že všetky uznesenia boli prijaté, poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť 
a ukončil mimoriadne zasadnutie Správnej rady STU.  
 
 
 
 

             doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.    
                                                               predseda Správnej rady STU 
 
 
 
 

Overovateľ zápisnice: 

Ing. Vladimír Slezák, v.r  


