AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 9
z riadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 26.10.2020 o 14:00 hod.
______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 42 senátorov
Ospravedlnení: I. Hudec (FCHPT)
Neospravedlnení: S. Jágriková (FAD)
Senát bol schopný uznášania.
Prizvaní účastníci: M. Fikar, O. Moravčík, M. Bakošová, A. Kopáčik, F. Uherek, Ľ. Vitková,
D. Faktor, A. Gatial, P. Gregor, I. Kotuliak, S, Unčík, M. Ftáčnik, E. Jevčáková, K. Macková,
M. Michalička, O. Matušková
Hostia: M. Reis, L. Šoltés, Z. Lukáč, Ľ. Paulis, R. Marko, R. Gogorová
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý privítal
senátorov, rektora STU, predsedu Správnej rady ATU a prítomných hostí s tým, že príprava
zasadnutia AS STU sa konala v termíne kedy ešte neboli v platnosti tvrdé pandemické obmedzenia.
Preto boli podmienky pre možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou podmienené
dodržaním prísnych opatrení a odporúčaní:
 Dňa 15.10.2020 boli pánom Ignácom Chabroňom – vedúcim ÚP a KR R-STU vypracované
Opatrenia pre zasadnutia AS STU v Bratislave v zmysle Opatrení vydaných ÚVZ SR zo dňa
14.10.2020 pri ohrození verejného zdravia.
 Dňa 23.10.2020 boli vydané Odporúčania rektora na základe Uznesenia vlády SR č. 678
z 22.10.2020, ktorým sa prijali ďalšie opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu.
Predseda AS STU konštatoval, online zasadnutie AS STU v aktuálnej dobe interné predpisy senátu
neumožňujú, hoci novela zákona o VŠ na to pamätá, a po skúsenostiach zo zasadnutia VR STU dňa
19.10.2020 nie je technická infraštruktúra STU schopná zabezpečiť spoľahlivé tajné hlasovanie, čo je
pre rokovania senátu bezpodmienečne nutné.
Ďalej predseda AS STU v tejto súvislosti informoval senátorov, že už dňa 22.04.2020 listom požiadal
rektora STU o vytvorenie primeraných technických a priestorových podmienok pre zasadnutia AS a
opakovane dňa 01.10.2020 žiadal o informáciu, čo bude mať AS STU k dispozícii v nasledujúcej
pandemickej dobe. Avšak voči stavu zo začiatku roka sa podmienky nezmenili, preto rokovanie
prebieha v aktuálnych podmienkach. Predseda AS STU konštatoval, že prezenčné zasadnutie senátu
je technicky zrealizovateľné a rokovanie prebehne pri dodržaní všetkých predpísaných a prijatých
opatrení.
Ďalej uviedol, že preto, aby mal priebeh zasadnutia AS STU logické pokračovanie, najprv budú
zrealizované body 3. a 4. predloženého programu zasadnutia AS STU, aby bolo jasné, že sú obsadené
všetky mandáty v AS náhradníkmi za členov senátu, ktorým od posledného zasadnutia AS dňa
31.08.2020 skončil mandát.
Počas začiatku rokovania upozornil predseda AS STU hostí na balkóne, že zhotovovanie
videozáznamu počas rokovania nie je dovolené, lebo si to väčšina senátorov nepraje. Verejným sa
zasadanie zabezpečí zvukovým záznamom.
Preto predseda AS STU predložil plénu AS STU návrh na hlasovanie:
Želejú si členovia AS STU, aby boli počas zasadnutia natáčaní ?
Hlasovanie:
(za: 11 senátorov, proti: 26 senátorov)
Členovia AS STU nesúhlasia väčšinou hlasov s natáčaním počas zasadnutia senátu. Predseda
vyzval novinárov a novinárky, aby sa zdržali filmovania a nahrávania podľa schváleného návrhu
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K bodu 3/ - Správa SVK o výsledku volieb do AS FAD STU a AS SjF STU
Predsedníčka Stálej volebnej komisie AS STU predniesla Správu o výsledku doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS STU, v ktorej uviedla, že doplňujúce voľby do ŠČ AS STU za volebné obvody
SjF STU - 1 mandát a FAD STU - 1 mandát sa uskutočnili v dňoch 14.10.2020 (SjF) a od 12.10. do
17.10.2020 (FAD).
Predsedovi AS STU boli doručené Protokoly z doplňujúcich volieb členov a náhradníkov AS STU na
funkčné obdobie 2020 – 2023.
Doplňujúce voľby prebehli v oboch volebných obvodoch v zmysle platných „Zásad volieb do
akademického senátu STU“, čl. 9 Doplňujúce voľby do AS STU zo dňa 23.02.2015 s účinnosťou
24.02.2015 a neboli podané žiadne podnety na preverenie ich priebehu a právoplatnosti.
Výsledky:
1/ za ŠČ SjF STU bol zvolený za člena AS STU Ivan Michalík
Za náhradníkov boli zvolení: 1. Bc. Samuel Jankove
2. Bc. Vladimír Kmeť
3. Bc. Ondrej Farkaš
4. Martin Sýkora
5. Bc. Ján Kijovský.
2/ za ŠČ FAD STU bol zvolený za člena AS STU Sandra Jágriková
Za náhradníkov boli zvolení: 1. Adam. Kalina
2. Daniel Svitok
3. Ján Šúry
4. Terézia Tomášová
Akademický senát STU berie Správu Stálej volebnej komisie AS STU na vedomie.
K bodu 4/ - Odovzdanie osvedčení za člena AS STU
Predseda AS STU odovzdal Osvedčenia za člena AS STU:
Nastupujúci náhradníci, ktorí boli zvolení v riadnych voľbách 2019-2023 do ZČ AS STU za FIIT
STU:
1. prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – od 01.09.2020 na uvoľnené miesto po doc. Ing. Jakubovi
Šimkovi, PhD., ktorý skončil pracovný pomer na FIIT STU dňa 31.08.2020.
2. Ing. Rastislav Bencel, PhD. - od 01.09.2020 na uvoľnené miesto po Ing. Róbertovi Mórovi,
PhD., ktorý skončil pracovný pomer na FIIT STU dňa 31.08.2020.
Nastupujúci náhradníci, ktorí boli zvolení v riadnych voľbách 2019-2023 do ŠČ AS STU za FEI STU:
1. Bc. Filip Chudiak – od 06.10.2020 na uvoľnené miesto po Tomášovi Tomčovi, ktorý ukončil
štúdium na FEI STU dňom 05.10.2020.
2. Ing. Mgr. Martin Mierka – od 22.10.2020 na uvoľnené miesto po Ing. Ľubošovi Černajovi,
ktorý sa vzdal mandátu v ŠČ AS STU k 21.10.2020.
Nastupujúci náhradník, ktorý bol zvolený v riadnych voľbách 2019-2023 do ŠČ AS STU za FAD
STU:
1. Bc. Pavol Vojtek – od 10.06.2020 na uvoľnené miesto po Ing. arch. Jaroslavovi Križánkovi,
ktorý ukončil štúdium na FAD STU dňa 09.06.2020.
Novozvolená členka ŠČ AS STU za FAD STU:
1. Sandra Jágriková – doplňujúce voľby ŠČ FAD STU od 18.10.2020 na uvoľnené miesto po
Ing. arch. Mariánovi Kolimárovi, ktorý ukončil štúdium na FAD STU dňa 09.06.2020.
Novozvolený člen ŠČ AS STU za SjF STU:
1. Ivan Michalík – doplňujúce voľby ŠČ SjF STU od 15.10.2020 na uvoľnené miesto po
Filipovi Abrhánovi, ktorý ukončil štúdium na SjF STU k 31.08.2020.09.06.2020.
Predseda AS STU zaprial všetkým novým členom AS STU veľa úspechov v práci.
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K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
a členov sčítacej komisie.
Prezentácia : 42 prítomných senátorov
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
Rastislav Bencel a Jaroslav Erdélyi
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 42 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 41 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
- za overovateľov boli navrhnutí:
Pavel Nahálka a Denis Eke
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 42 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 41 proti : 0 zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodu programu 7, 8, 9,
10, 11, a 13.
Ivona Škultétyová
František Ridzoň
Branislav Šulgan
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 42 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 39 proti : 0 zdržal sa : 3)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili Ing. Branislava Šulgana.
Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS STU
Program:
1. Otvorenie
2. (3) Správa SVK o výsledku volieb do AS FAD STU a AS SjF STU
3. (4) Odovzdanie osvedčení novým členom AS STU
4. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a voľba
členov sčítacej komisie pre tajné voľby
5. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS
STU 31.08.2020
6. Aktuálne otázky STU
7. Návrh na odvolanie rektora STU
8. Návrh na poverenie výkonom funkcie rektora
9. Voľba člena zamestnaneckej časti AS STU do Správnej rady STU.
10. Voľba člena študentskej časti AS STU do Správnej rady STU.
11. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
12. Informácia o zániku členstva vo Vedeckej rade STU v Bratislave
13. Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
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14. Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej
tvorivej činnosti STU na roky 2021 – 2027
15. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU na rok 2020
16. Program spoločnej obnovy majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
17. Návrh dodatku č. 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU
v znení dodatkov č. 1 a 2
18. Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových
parkovacích miest
19. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve STU
20. Súdne spory STU - informácia
21. Rôzne
a opýtal sa, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu.
Senátor Nahálka podal návrh na stiahnutie bodov 7 a 8 z programu rokovania AS STU.
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu senátora Nahálku hlasovať:
Prezentovalo sa 42 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za stiahnutie bodov 7 a 8 : 14, proti stiahnutiu bodov 7 a 8: 26, zdržal sa : 2)
Návrh nebol prijatý väčšinou hlasov.
Predseda AS STU prečítal body upraveného programu zasadnutia a dal o programe ako celku
hlasovať:
Prezentovalo sa 42 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 28 proti : 13 zdržal sa : 1)
Návrh programu bol schválený väčšinou hlasov.
Akademický senát sa bude riadiť schváleným upraveným programom.
K bodu 5/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU konaného dňa 31.08.2020
K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 31.08.2020 neboli doručené žiadne pripomienky.
Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli
vznesené.
Kontrola uznesení zo zasadnutia AS STU 31.08.2020 – neboli žiadne uznesenia.
Predseda AS STU informoval plénum AS STO o nasledovných skutočnostiach.
 Na webovú stránku AS STU bola umiestnená dňa 11.09.2020 Správa o činnosti AS STU
v Bratislave za akademický rok 2019/2020 (v zmysle Zákona 131/2002 Z. z., §9, ods. 1,
písm. r))
 Dňa 10.09.2020 vymenoval doplneného člena Volebnej komisie pre doplňujúce voľby so ŠČ
AS FIIT STU pána Bc. Milana Švolíka (SvF). Dôvod: dňom 31.08.2020 ukončil členstvo
v AS STU aj vo VK senátor Ing. arch. Jaroslav Križánek (FAD).
 Dňa 24.09.2020 sa uskutočnili doplňujúce voľby do ZČ AS FIIT STU, v ktorých boli
zvolení 2 senátori (Ing. Lukáš Kohútka, PhD., Ing. František Horvát, PhD.). Voľby
prebehli korektne a bez problémov.
 Dňa 07.10.2020 vymenoval doplneného člena Volebnej komisie pre doplňujúce voľby so ŠČ
AS FIIT STU pána Bc. Filipa Chudiaka (FEI). Dôvod: dňom 05.10.2020 ukončil členstvo
v AS STU aj vo VK senátor Tomáš Tomčo (FEI).
 Dňa 21.09.2020 spolu s rektorom STU otvorili AR 2020/2021 cez nahratú videosekvenciu
umiestnenú na webe STU.
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Dňa 29.09.2020 bol rektorovi doručený list ministra ŠVVaŠ Gröhlinga zo dňa 16.09.2020,
v ktorom oznámil, že ku dňu 20.09.2020 odvolal Ing. Lelovského z funkcie člena Správnej
rady STU.
Dňa 30.09.2020 bolo doručené rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v právnej veci
žalobcov v zastúpení: LS Legal, s.r.o., Krivá 2995/21, 040 01 Košice, IČO: 47 706 171, proti
žalovanému: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava,
IČO: 00 397 687, zastúpený: Mgr. Ing. Juraj Trokan, advokát, Vajanského 10, 917 01 Trnava,
o preskúmanie zákonnosti uznesenia Akademického senátu žalovaného č. 1.1/2020 zo dňa
03.02.2020, v konaní o návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe, zamietol
návrh žalobcov na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.
Dňa 01.10.2020 sa predseda AS listom obrátil na rektora STU a žiadal odpoveď na list zo
dňa 22.04.2020, v ktorom žiadal vytvorenie adekvátnych technických podmienok v
súvislosti s potrebou činnosti organov a pléna AS STU najmä v čase pandemických opatrení
v SR a na STU, ale aj v bežnej situácii. Žiadal zabezpečenie rokovacej a hlasovacej
audiotechniky, ako aj riešenie neúnosných podmienok rokovacích priestorov na STU.
Predseda AS konštatoval, že v tejto veci sa nič pre lepšiu prácu AS STU nevykonalo.
V odpovedi kvestora sa konštatovalo, že do budúcnosti sa plánuje s obstaraním
komplexnejšieho systému, ktorý bude umožňovať okrem pohodlnej a riadenej komunikácie
aj elektronickú prezentáciu a hlasovanie.
Dňa 06.10.2020 sa konalo zasadnutie SRK. Po ňom rektor STU zverejnil na webe STU Návrh
rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému inštitucionálnemu prepojeniu.
Tejto udalosti sa bude predseda AS venovať detailnejšie v bode 7 programu AS STU.
Dňa 07.10.2020 bola na adresu AS STU doručená žiadosť Verejnej ochrankyne práv p.
Márie Patakyovej zo dňa 01.10.2020 o poskytnutie písomného stanoviska k doručenému
podnetu Kamila Burdu, ktorým namietal priebeh mimoriadneho zasadnutia AS STU dňa
13.07.2020. Spracovanie písomnej odpovede bolo odstúpené Právnemu a organizačnému
útvaru R STU a odpoveď bola odoslaná v zákonnej lehote.
Na AS STU došla z Útvaru hlavného kontrolóra STU na vybavenie sťažnosť doc. Ing. arch.
Daniely Gažovej. PhD. z ÚM STU na postup pracovníkov STU vo veci výberového konania
na funkčné miesto docenta. Pre ÚM je vedúcim pracovníkom rektor, preto sa sťažnosť na
rektora musí riešiť na AS STU. Vzhľadom na pandémiu a letné prázdniny predseda AS STU
dňa 8.10.2020 oznámil predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti o 30 dní.
Úrad verejného zdravotníctva vydal dňa 30.09.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým určil limity pre zhromažďovanie
sa. V opatrení je publikovaná výnimka:. „Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia,
schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze), ktoré
sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.“ Predseda AS požiadal o právny výklad,
ako sa táto výnimka týka zasadnutí orgánov a pléna AS STU, a p. Chabroň zaslal otázku aj na
ÚVZ SR – všetky odpovede boli zhodné a konštatovali, že na zasadnutia grémií, a organov
AS STU, ako aj na voľby, sa výnimka vzťahuje. Zároveň sa musia dodržať základné
hygienicko-epidemiologické opatrenia a aktuálne je v platnosti vyhlásený núdzový stav. Čo
na zasadnutí PAS vtedy ešte nebolo, ale už platí, je Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.
678 z 22. októbra 2020 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 290/2020
Z. z., ktoré sprísňuje Opatrenie ÚVZ SR z 30.09.2020.
Pod gesciou AS STU prebehli ďalšie doplňovacie voľby do zamestnaneckej aj študentskej
časti AS FIIT STU.
V doplňovacích voľbách dňa 24.09.2020 do zamestnaneckej časti boli pre obdobie 2017-2021
zvolení Ing. Kohútka a Ing. Horvát.
V doplňovacích voľbách dňa 20.10.2020 do zamestnaneckej časti bol pre obdobie 2019-2023
zvolený Mgr. Kováč.
V doplňovacích voľbách dňa 20.10.2020 do študentskej časti boli zvolení 2 senátori: Bc.
Lenický na obdobie do 2021 a študent Belanec na obdobie do 2022.
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Tým má opäť AS FIIT STU obsadené všetky mandáty a na 27.10.2020 zvolal predseda AS
STU riadne zasadnutie AS FIIT STU, kde odovzdá osvedčenia o zvolení za členov AS FIIT
STU. AS STU s účinnosťou od 24.06.2019 vykonával pôsobnosť Akademického senátu FIIT
STU a teda dňom 27.10.2020 túto pôsobnosť danú zákonom ukončí.
Bola zaslaná výzva Rady vysokých škôl akademickým senátom, aby vyjadrili stanovisko
k publikovanému dokumentu Národný reformný plán. K plánu sa vyjadrili aj rektori v rámci
Slovenskej rektorskej konferencie a odmietli plány na oklieštenie akademických slobôd
a redukciu práv akademických senátorov. S predsedníctvom bola táto výzva predbežne
prerokovaná a boli doručené iba súhlasne stanoviská. 23.10.2020 bol rozoslaný návrh textu
stanoviska predsedom fakultných senátov, ako aj predsedníctvu AS STU.

Diskusia:
Prof. Kotuliak, dekan FIIT STU vyslovil poďakovanie predsedovi AS STU, členov VK AS STU za
prácu vykonanú pre sfunkčnenie AS FIIT STU, ktorého ustanovujúce zasadnutie je naplánované na
27.10.2020 o 11:00 hod. ba FIIT STU.
Senátor Eke sa poďakoval predsedníčke legislatívnej komisie AS STU za pomoc pri organizácii volieb
do ŠČ AS FIIT STU.
K bodu 6/ - Aktuálne otázky STU
Rektor STU informoval okrem iného o aktuálnych otázkach a dianí na STU:

●

●
●
●
●

COVID-19 - opäť sa realizujú pravidelné stretnutia Krízového štábu STU, stav k 23.10.
2020
○ potvrdených infikovaných je16 študentov a 6 zamestnancov
○ v karanténe 37 študentov, 12 zamestnancov
○ v BA je ubytovaných 1100 študentov (t. j. cca 25% z celového pôvodného počtu), z
toho 550 slovenských študentov, 340 zahraničných študentov
útvar kontroly vykonal prešetrenie sťažnosti dekana Kotuliaka na F. Blaščáka
k 30.9.2020 ukončil svoje pôsobenie na STU F. Blaščák - t. č. vyhlásené nové výberové
konanie
na post riaditeľa KI STU nastúpil Ing. Štora na miesto po Ing. Kotuliakovej
ukončenie spolupráce s VŠ Danubius v Sládkovičove

Diskusia :
prof. Kotuliak, dekan FIIT sa vyjadril k sťažnostiam, ktoré boli 2 a jednu útvar hlavného kontrolóra
vyhodnotil ako opodstatnenú
Počas prejednávania ďalšieho bodu došlo k incidentu pri vstupe podpredsedu NR SR pána Šeligu aj
za asistencie štátnej polície, ktoré riešil prorektor Moravčík a vstup vyriešil. Počas zvukového streamu
boli od verejnosti zaznamenané sťažnosti na kvalitu prenosu, o čom bol obratom informovaný
zamestnanec rektorátu.
Po vstupe na balkón p. Šeliga prehlásil, že je prítomný ako súkromná osoba a začal streamovať prenos
na Facebook. Ako AS sme si odhlasovali, že väčšina senátorov si neželá byť natáčaní. Následne
predseda AS vyzval novinárov a novinárky, aby sa zdržali filmovania a nahrávania podľa schváleného
návrhu. Dodal, aby si novinárska obec vystačila so živým prenosom. Odhlasovali sme si, že nebude
verejné vysielanie a nebude stream. Nie je pravda, že sme si odhlasovali iba možnosť zvukového
vysielania. Pán Šeliga dodal, že daný návrh je v rozpore so zákonom a s rozhodnutím ústavného súdu.
Aby nedošlo k rušeniu priebehu zasadnutia, predseda AS STU túto záležitosť ďalej neriešil.
K bodu 7/ - Návrh na odvolanie rektora STU
Materiál predložil na zasadnutie AS STU predseda AS STU.
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Na rokovaní predsedníctva AS STU dňa 19.10.2020 bola otvorená otázka podania a vypracovania
návrhu na odvolanie rektora STU, ktorá bola iniciovaná väčšinou členov PAS, ako aj senátormi AS
STU. Vzhľadom na činnosť rektora počas jeho doterajšieho pôsobenia vo funkcii sú zosumarizované
hlavné dôvody a argumenty na jeho odvolanie bolo prijate uznesenie.
„Predsedníctvo AS STU poveruje predsedu AS STU dopracovaním návrhu na odvolanie rektora STU
prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a predložením návrhu na rokovanie AS STU dňa 26.10.2020“.
Informáciu z Predsedníctva o návrhu na odvolanie rektora STU doručil predseda AS STU rektorovi
dňa 14.10.2020.
Kompletný materiál s návrhom na odvolanie rektora STU doručil predseda AS STU rektorovi dňa
20.10.2020.
Predseda AS STU potom podrobne prezentoval dôvody k jednotlivým bodom návrhu na odvolanie
rektora. Prezentoval viaceré podklady, ktoré preukazovali opodstatnenosť uvádzaných návrhov, najmä
pri mediálnych výstupoch, s údajmi z materiálov preukazujúcich plán inštitucionálneho spojenia, a nie
iba spolupráce a ďalších a záverom predniesol stanovisko predkladateľa o existencii vážnych dôvodov
pre odvolanie rektora STU.
Predseda AS STU potom odovzdal slovo rektorovi STU, ktorý sa v prvom rade vyjadril k dvom
bodom tohto materiálu, a to k zlyhaniu pri možnosti vyriešenia v kauze FIIT STU a k tzv.“ spojeniu“
STU, UK a SAV, kde interpretoval inštitucionálne spájanie ako cieľ, ku ktorému celá iniciatíva má
viesť.
Diskusia :
Senátor Lukeš odporučil senátorom, aby si činnosť rektora rekapitulovali podľa zápisníc AS STU,
ktoré sú všetky sprístupnené na webe STU a aj v e-Poradách a sú napísané konkrétne a zrozumiteľne
a sú tam záznamy k tejto téme od decembra 2019.
Senátorka Maliniakova spomenula bežiacu petíciu ako reakciu k odvolávaniu rektora a výsledkom je,
že každý druhý študent chváli rektora STU.
Senátor Hruštinec Kritizoval kroky p. rektora a podporil návrh na odvolanie.
Senátor Eke upozornil na poslanca p. Šeligu, ktorý vzhľadom na to, že mu nebol umožnený vstup na
zasadnutie senátu bez predošlého preverenia počtu osôb, zavolal si štátnu políciu a neprestal sa
dožadovať vstupu, až kým ho poriadková služba STU nezaviedla na balkón, kde celý priebeh
zasadnutia streamoval. Senátor odsudzoval celý návrh a vyjadril názor, že dôvody v návrhu na
odvolanie rektora STU nie sú dostatočne obstojné.
Senátor Bittera vo svojom vystúpení okrem iného reagoval na niektoré pripomienky otázkou, „či títo
senátori sú akademická mafia?“ Upozornil, že AS STU v tomto zložení zvolil pred dvoma rokmi prof.
Fikara za kandidáta na rektora a vtedy ich nik takto neoznačoval.
Rektor STU uznal v reakcii na vystúpenie senátora Bitteru možné pochybenia v komunikácii s AS
STU, naďalej obhajoval svoj program a kroky, ktoré urobil, apelujúc na senátorov a najmä študentov.
Senátor Čaplovič sa pýtal rektora STU, prečo najskôr riešil aktuálne situácie najprv cez médiá a až
potom s orgánmi samosprávy.
V diskusii vystúpili aj ďalší senátori: Zajacová, Vranič, Švolík a ďalší.
Predseda AS STU dal priestor k diskusii aj prizvaným hosťom:
Dekan FAD prof. Gregor okrem obhajoby rektora STU vo svojom príspevku ostro napadol svojimi
tvrdeniami o porušení listového tajomstva predsedu AS STU, ktorý pred tým informoval
o nekorektnom postupe dekana FAD pri rokovaniach s ostatnými dekanmi o podpore rektorovi.
Zároveň prečítal tri otázky, ktoré spolu s dekanom SvF prof. Unčíkom adresovali členom AS STU.
Podporu rektorovi vyjadrili aj prorektori doc. Bakošová, prof. Kopáčik.
Senátorka Smorádková napadla, že materiály v aplikácii e-Porady boli senátorom predložené neskoro
(vraj až v piatok 23.10.2020) a nemohli včas zareagovať. Toto tvrdenie vyvrátil predseda AS tým, že
materiály sa vkladajú do e-Porád ihneď po zasadnutí komisií (LK, EK, PK), kde sa materiály
prerokovávajú. Notifikácia e-Porád prišla mailom 20.10.2020 senátorom teda ihneď po zasadnutí
komisií (LK, EK).
Ďalej vystúpili členova SR STU MUDr. Paulis a Ing. Marko.
Ing. Marko vo svojom príspevku vyzdvihol osobu rektora STU ako významného vedca s vysokým HI
v porovnaní s niektorými členmi AO STU a niekoľkokrát zdôraznil aký je pán rektor „slušný človek“.
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Na čo musel zareagovať predseda AS STU pobúrením a otázkou pre pána Marka „Kto je tu neslušný?“
Či považuje senátorov tohto AS za neslušných?
Diskusia pokračovala vystúpením senátorov Híveša, Chmelka,
V závere diskusie vystúpil predseda SR STU doc. Ftáčnik, ktorý označil materiál ako účelový
a záverom príspevku do pléna vyslal odkaz, že senátori sú vážené osoby a určite sa rozhodnú správne.
Svojim vystúpením podporil rektora STU a vyjadril nesúhlas s jeho odvolávaním aj dekan SvF prof.
Unčík.
Na obhajobu rektora ešte vystúpila senátorka Maliniaková.
Predseda AS sa opýtal členov AS STU a hostí či majú ešte nejaké ďalšie príspevky do diskusie. Keďže
sa už nikto neprihlásil, následne diskusiu ukončil.
Na záver diskusie sa k tomuto bodu rokovania svojím vystúpením vyjadril rektor prof. Fikar, s tým,
že návrh na svoje odvolanie považuje za účelový a protiprávny.
Predseda AS STU po skončení diskusie navrhol, aby sa pristúpilo v zmysle zákona k tajnému
hlasovaniu o návrhu uznesenia na odvolanie rektora STU:
Návrh uznesenia č. 1.9/2020:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov schvaľuje návrh na odvolanie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. z funkcie rektora
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Predseda informoval plénum senátu, že každý senátor svojim podpisom potvrdí prevzatie hlasovacieho
lístka za prítomnosti tajomníčky AS STU a za určených bezpečnostných usmernení COVID-19
vykoná predpísaným spôsobom a tajne označenie hlasovacieho lístku a svoj hlasovací lístok vhodí do
hlasovacej urny.
Predseda AS STU požiadal predsedu sčítacej komisie AS STU o vykonanie tajných volieb o návrhu
na odvolanie rektora STU.
Sčítacia komisia AS STU konštatuje, že:
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

42
42
42
0

Rektor navrhovaný na odvolanie

Hlasujem
ZA

Hlasujem
PROTI

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

25

14

3

Záver:
Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na odvolanie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. rektora STU
bol schválený akademickým senátom STU väčšinou hlasov.
AS STU schválil uznesenie č. 1.9/2020 na odvolanie rektora STU väčšinou hlasov.
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Predseda AS STU navrhol vzhľadom na pokročilú dennú dobu prerušenie rokovanie AS STU a jeho
pokračovanie v termíne 02.11.2020. O tomto návrhu dal hlasovať.
Návrh uznesenia č 2. 9/2020:
Akademický senát STU navrhuje prerušenie zasadnutia a jeho pokračovanie dňa 02.11.2020 o 14:00
hod. v Aule Dionýza Ilkoviča.
Predseda dal o návrhu hlasovať:
Prezentovalo sa 41 senátorov
( za : 41 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil prerušenie zasadnutia AS STU a jeho pokračovanie dňa 02.11.2020
jednomyseľne.
Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie ukončil.

Marián Peciar, v.r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
Pavel Nahálka, v.r. .....................................
Denis Eke, v.r.

....................................

Zapísala dňa 26.10..2020: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU

Zápisnica č. 9/2020 AS STU zo dňa 26.10.2020

