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Správa 

o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za  

akademický rok 2019/2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V akademickom roku 2019/2020 sa uskutočnilo 10 zasadnutí  Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 28.10.2019, 16.12.2019, 

03.02.2020 mimoriadne zasadnutie AS STU, 24.02.2020, 25.05.2020, 01.06.2020 pokračujúce 

zasadnutie z 25.05.2020, 29.06.2020, 13.07.2020 o 9:00 hod. pokračujúce zasadnutie 

z 29.06.2020, 13.07.2020 o 14:00 hod. mimoriadne zasadnutie AS STU a 31.08.2020. 

Zasadnutia akademického senátu STU sa uskutočňujú spravidla posledný pondelok 

v kalendárnom mesiaci (okrem prázdnin). 

Predsedníctvo AS STU malo okrem riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú spravidla 2 

týždne pred riadnym zasadnutím senátu, aj 11 mimoriadnych zasadnutí PAS STU, zvolanie 

ktorých si vyžadovala situácia na FIIT STU po zvolení nového dekana vo voľbách v júni 2019,  

ale  najmä po jeho vymenovaní za dekana FIIT dňa 02.12.2019. 

 

Zasadnutia komisií pri AS STU: 

- Ekonomická komisia zasadala   5x 

- Legislatívna komisia zasadala  10x 

- Pedagogická komisia zasadala  3x 

- Volebná komisia AS STU pre voľby do AS FIIT STU: zasadala operatívne počas celého 

obdobia AR 2019/2020 a zaoberala prípravou materiálov, organizačných pokynov 

a  harmonogramov  na prípravu a priebeh volieb do AS FIIT, aby sa stal funkčným pre 

potreby fakulty. 

Zasadnutia komisií nie sú pravidelné, zvolávajú sa podľa potreby prerokovať konkrétne 

materiály. 

 

Rokovania AS STU: 

 

Akademický senát STU (AS STU) prijal na svojich zasadnutiach uznesenia, väčšinou 

k materiálom, ktoré v zmysle zákona o vysokých školách musia byť predložené na schválenie 

akademickému senátu univerzity. K materiálom predloženým na prerokovanie AS STU prijal 

príslušné závery a odporúčania. 

Na svojich zasadnutiach prerokovával štandardné body programov zasadnutí ako sú aktuálne 

otázky STU, správy o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí AS STU. 

Na zasadnutí AS STU dňa 28.10.2019 boli okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, 

ekonomickej a pedagogickej činnosti STU prerokované aj materiály k uskutočneniu volieb do 

AS FIIT, pretože AS FIIT bol z viacerých dôvodov v tom čase nefunkčný. AS STU s 

účinnosťou od 24.06.2019 vykonával pôsobnosť Akademického senátu FIIT STU. Aby bol AS 

FIIT funkčný, bolo potrebné zosúladenie vnútorného  predpisu FIIT Zásady volieb do AS FIIT 

zo dňa 03.02.2004 so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi STU v Bratislave a 

FIIT STU, t. j Štatútom STU v platnom znení dodatkov 1 - 9 a Štatútom FIIT STU zo dňa 

16.02.2004, z dôvodu prípravy a organizačného zabezpečenia volieb do zamestnaneckej časti 

AS FIIT STU v Bratislave, a to na základe uznesenia č. 9.2/2019 AS STU zo dňa 24.06.2019 a 

to vypracovaním Dodatku 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT a vyhlásením doplňujúcich volieb 

do AS FIIT. 

Boli vyhlásené doplňujúce voľby (DV) do ZČ AS FIIT  na funkčné obdobie 2019-2021 a tiež 

vyhlásené riadne voľby (RV) do ZČ AS FIIT  na funkčné obdobie 2019-2023. 

Na tomto zasadnutí prebehla aj voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre voľby 

do AS FIIT na funkčné obdobie  (DV) 2019-2021 a (RV) 2019 -2023. 
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Na zasadnutí AS STU dňa 16.12.2019 boli okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, 

ekonomickej a pedagogickej činnosti STU vyhlásené (ďalšie) doplňujúce voľby na jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021 

a prerokovávané boli aj s tým súvisiace materiály.  

 

-------------------------------------------------------------2020---------------------------------------------- 

 

 

Na mimoriadnom zasadnutí AS STU dňa 03.02.2020, ktoré bolo zvolané v dôsledku 

neplatnosti volieb na 3 mandáty  do ZČ AS FIIT zo dňa 16.01.2020, predsedníčka VK AS STU 

informovala plénum AS STU o detailnom priebehu volieb a prečítala v plnom znení aj Protokol 

z volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na obdobie 2019-2023. 

V závere predseda AS uviedol, že senát musí konať a obnoviť samosprávu na FIIT, pričom sa 

opieral o Čl. 12 odstavec (1)  vnútorného predpisu STU „Zásady volieb do AS STU“, ktorý je 

v súlade s dikciou zákona o VŠ, že samospráva má potrebné vnútorne predpisy na riešenie 

podobných udalostí a AS STU sa v dobrej viere o to aj opieral. Zdôraznil, že všetky rozhodnutia 

senátu smerovali k tomu, aby AS FIIT kontrolovaným spôsobom získal naspäť rozhodovacie 

kompetencie. Ak však niekto z FIIT alebo okolia bude neustále napádať a torpédovať 

rozhodnutia senátu, potenciálne sa bude sfunkčnenie senátu FIIT odďaľovať. To si AS STU 

najmenej želal a očakával preto súčinnosť na všetkých úrovniach. 

Akademický senát  STU schválil Protokol z volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2023 konaných dňa 16.01.2020, ako aj Vyhlásenie výsledkov volieb 

do zamestnaneckej časti AS FII STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 väčšinou hlasov. 

Mimoriadne zasadnutie AS STU následne prerokovalo všetky materiály týkajúce sa riadnych 

opakovaných volieb a schválil návrh uznesenia o vyhlásení volieb na miesta štyroch členov 

zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023 väčšinou hlasov. 

Na tomto zasadnutí sa riešila aj otázka platnosti mandátov v ŠČ AS FIIT. 

Na zasadnutí AS STU dňa 24.02.2020 predseda AS STU podrobne informoval o priebehu 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2021 na neobsadený mandát z Ústavu počítačového inžinierstva 

a aplikovanej informatiky FIIT STU. Následne ospravedlnil neúčasť predsednícky Volebnej 

komisie AS STU doc. Rollovej a v jej mene prečítal prítomným senátorom Protokol z  

doplňujúcich volieb  a Výsledky volieb. 

Ďalšími bodmi rokovania AS STU boli body týkajúce sa návrhu rektora na odvolanie prorektora 

a následne návrh na vymenovanie nového prorektora, návrh na vymenovanie  člena VR 

STU, členov disciplinárnej komisie STU, ako aj štandardne predkladané body rokovania. 

Na zasadnutí AS STU dňa 25.05.2020, ktoré bolo zvolané po uvoľnení Opatrení na 

predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení COVID-19 AS STU prerokoval materiály 

zaoberajúce sa prípravou volieb do ZČ AS FIIT, ktoré sa mali konať v termíne 17.03.2020 a  

nemohli sa uskutočniť z dôvodu pandémie COVID-19 na základe prijatých opatrení, 

vyplývajúcich z Príkazu rektora č.1/2020–PR ako aj písomnej žiadosti rektora STU, 

adresovanej predsedovi AS STU. 

Dňa 01.06.2020 sa uskutočnilo pokračujúce zasadnutie AS STU zo dňa 25.05.2020 z dôvodu 

obmedzenia dĺžky rokovaní, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu COVID-19, a na 

ktorom sa dokončilo prerokovanie štandardne predkladaných materiálov na schválenie AS 

STU. 

Dňa 05.06.2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie P AS STU, na ktorom bola podaná 

informácia o výsledkoch volieb do ZČ AS STU, ktoré sa konali dňa 04.06.2020. AS FIIT je 

dňom 04.06.2020 opäť funkčný a mal by začať riadne pracovať.  

Na základe Protokolu o priebehu volieb bolo dňa 05.06.2020  zverejnené na webovom sídle 

fakulty Vyhlásenie výsledkov volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 

2019 – 2023. 
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Na zasadnutí P AS STU dňa 15.06.2020 predseda AS STU oznámil členom predsedníctva o. i., 

že senátorka za ŠČ AS FIIT sa vzdala členstva v AS FIIT, čím sa stal opäť nefunkčným. V danej 

situácii opäť zasadalo už 8. P AS AST STU dňa 25.06.2020 a zaoberalo sa aktuálnym stavom 

a riešením situácie na FIIT. 

Na zasadnutí AS STU dňa 29.06.2019  prerokovávané materiály týkajúce sa vzdelávacej, 

ekonomickej a pedagogickej činnosti STU, ako aj štandardné body rokovania. Vzhľadom na 

závažnosť niektorých bodov (príprava volieb do ŠČ AS FIIT, vyslovenie nedôvery dekanovi 

FIIT, odvolanie člena SR STU) programu rokovania a rozsiahlou diskusiou k nim, nebolo  

možné zasadnutie ukončiť ako celok, ale pokračujúce zasadnutie AS STU sa uskutočnilo dňa 

13.07.2020 o 09:00 hod. prerokovaním a schválením ostatných bodov programu. 

Dňa 13.07.2020 sa o 14:00 hod. uskutočnilo mimoriadne zasadnutie AS STU, na ktorom sa 

okrem štandardných bodov rokovania prerokovával návrh rektora na odvolanie dekana FIIT 

STU. Po rozsiahlej diskusii sa uskutočnilo tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie dekana FIIT.  

Po sčítaní hlasov tajného hlasovania sčítacia komisia v protokole konštatovala, že návrh na 

odvolanie  dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU nebol schválený 

Akademickým senátom STU. 

Dňa 31.08.2020 sa uskutočnilo posledné zasadnutie AS STU v akademickom roku 

2019/2020, na ktorom boli prerokovávané opäť materiály k doplňujúcim voľbám do ZČ AS 

FIIT a to na funkčné obdobie 2020 – 2012 (dve uvoľnené miesta) a 2020 – 2023 (jedno 

uvoľnené miesto). 

 

Materiály schválené AS STU :  

 

I. polrok akademického roku 2019/2020 

 

Návrh opatrení pre AS FIIT STU a príprava volieb do AS FIIT STU. 

Návrh Dodatku č. 1 ku Zásadám volieb do akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií STU. 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb (DV) do ZČ Akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií STU na funkčné obdobie 2019-2021. 

Voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre DV do ZČ Akademického senátu 

Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné obdobie 2019-2021. 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb AS FIIT. 

Návrh opatrení a harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 

2019-2023. 

Vyhlásenie volieb (RV) do ZČ Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU na funkčné obdobie 2019-2023. 

Voľba členov a predsedu volebnej komisie AS STU pre RV do ZČ Akademického senátu 

Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné obdobie 2019-2023. 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb AS FIIT. 

Návrh Dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. 

Návrh Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzitného vedeckého parku Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Projektového strediska Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. 

Návrh na vydanie predchádzajúceho písomného súhlasu na prevod nehnuteľností vo vlastníctve 

STU – Nitrianske Rudno. 

Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021. 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2021. 
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Zloženie volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021. 

Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na jedno 

uvoľnené miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2021. 

Návrh dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Centra akademického športu STU. 

Žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve STU. 

 

Materiály odsúhlasené AS STU v I. polroku AR 2019/2020 s odporúčaním predložiť 

materiály na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU: 

Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe Americká obchodná komora (AmCham). 

Schválenie členstva STU v inej právnickej osobe Slovenská batériová aliancia (SBaA). 

 

II. polrok akademického roku 2019/2020 

 

Návrh opatrení a harmonogram opakovaných riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019-2023. 

Vyhlásenie opakovaných riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019-2023. 

Zloženie volebnej komisie AS STU pre opakované riadne voľby do zamestnaneckej časti AS 

FIIT STU na funkčné obdobie 2019-2023. 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh opakovaných riadnych volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023. 

Analýza platnosti mandátov študentskej časti AS FIIT STU. 

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. 

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie prorektora Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. 

Rozpočet STU 2019 – rozdelenie dotácie v zmysle dodatku č. 9 k dotačnej zmluve 

Definitívny rozpis dotácie na tok 2019. 

Zámer STU na zriadenie Súkromnej materskej školy STUBAčik s právnou subjektivitou pre 

deti zamestnancov a študentov STU. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v 

Bratislave, Ústave manažmentu. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov, ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite v 

Bratislave, Ústave manažmentu. 

Návrh nových členov Disciplinárnej komisie STU na uvoľnené miesta. 

Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu). 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve STU v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s. 

Schválenie rozhodnutie zrušenia termínu volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2023 plánovaného na 17.03.2020. 

Príprava volieb do ZČ AS FIIT STU - Organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie 

volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023. 

Návrh na zloženie Stálej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS STU na funkčné 

obdobie 2020 – 2023. 

Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave na uvoľnené miesto. 

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

Návrh na zmenu názvu Fakulty architektúry STU. 

Návrh dodatku č. 8 k Organizačnému poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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Návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku STU v Bratislave. 

Výročná správa o činnosti STU za rok 2019. 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2019. 

Rozpočet na rok 2020 – rozpis dotácie. 

Návrh na odvolanie dekana FIIT STU. 

Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT. 

Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do ŠČ AS FIIT. 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do  ŠČ AS FIIT. 

Zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby  do  ŠČ AS FIIT. 

Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do ŠČ AS FIIT. 

Návrh na odvolanie člena Správnej rady STU. 

Návrh Dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. 

Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu obnovy. 

Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z FO na SjF STU. 

Návrh na dofinancovanie priestorov pre Materskú školu STU. 

Návrh dodatku č. 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 Študijný poriadok STU 

v Bratislave. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov. 

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku v ŠO ekonómia a manažment v akademickom 

roku 2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu. 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov priestorové 

plánovanie v ŠO priestorové plánovanie v akademickom roku 2021/2022 na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, Ústave manažmentu. 

Návrh Dodatku č . 2 k Študijnému poriadku FCHPT Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. 

Správa zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 

2019 a následná aktivita do času spracovania tejto správy. 

Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta členov 

zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné 

obdobie 2020 – 2021. 

Vyhlásenie  doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2021. 

Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej 

časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020-2021. 

Organizačné pokyny a  harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na dve 

uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS FIIT  na funkčné obdobie 2020 – 2021. 

Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena 

zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné 

obdobie 2020 – 2023. 

Vyhlásenie  doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023. 

Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 -2023. 

Organizačné pokyny a  harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na jedno 

uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT  na funkčné obdobie 2020 – 2023. 

Žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve STU. 

 

Materiály odsúhlasené AS STU v II. polroku AR 2019/2020 s odporúčaním predložiť 

materiály na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU: 
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Návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľného majetku pre STU (projekt ACCORD) 

Návrh na založenie inej právnickej osoby (Centrum pre umelú inteligenciu) 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejší popis priebehu zasadnutí AS STU AR 2019/2020 je k nahliadnutiu na 

webovej stránke STU – zápisnice AS STU ako aj v aplikácii e-Porady. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala dňa 11.09.2020 

Mgr. Magdaléna Dubecká  

tajomníčka AS STU                 


