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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  1 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) 

konaného dňa 03.02.2020 o 14:00 hod. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 39 senátorov 

Ospravedlnení:.D. Špirková (ÚM) K. Maliniaková, (FIIT), B. Puškár (FA) 

Neospravedlnení:  2 

Senát bol schopný uznášania.  

Hostia: M. Fikar, O. Moravčík, M. Bakošová, J. Szolgay, F. Uherek, Ľ. Vitková, I. Kotuliak, M. Ftáčnik,  D. Faktor, 

P. Čičák, E. Jevčáková, M. Michalička,  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 16.12.2019 
4. Informácia o výsledku riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT – ústna informácia 

5. Návrh opatrení a harmonogram opakovaných riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019-2023 

6. Vyhlásenie opakovaných riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019-2023 

7. Zloženie volebnej komisie AS STU pre opakované riadne voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2019-2023 

8. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh opakovaných riadnych volieb do zamestnaneckej 

časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023 

9. Dodatok č. 2 ku Zásadám volieb do AS FIIT (doc. Šimko) 

10. Variant A – Návrh opatrení a harmonogram všeobecných volieb do AS FIIT (doc. Šimko) 

11. Variant B – Návrh opatrení a harmonogram všeobecných volieb do AS FIIT(doc. Šimko) 
12. Analýza platnosti mandátov študentskej časti AS FIIT STU 

13. Návrh opatrení pre ŠČ AS FIIT STU a harmonogram riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020-2024 

14. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020-2024 

15. Zloženie volebnej komisie AS STU pre riadne voľby do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 

2020-2024 

16. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT na 

funkčné obdobie 2020-2024 

17. Rôzne 
 

K bodu 1/ – Otvorenie 
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý  privítal senátorov a 

prítomných hostí. Upozornil verejnosť (najmä študentov FIIT), ktorá sa na zasadnutí zúčastnili vo veľkom počte, aby 

sa zdržali akéhokoľvek nahrávania, natáčania a prenosu priebehu zasadnutia. 

 

Na úvod  predniesol predseda AS STU krátky príhovor, v ktorom zrekapituloval situáciu od volieb dekana FIIT STU 

prof. Kotuliaka až po aktuálne a často nekorektné a nepravdivé vyhlásenia v médiách a na sociálnych médiách, do 

ktorých sa zapojila osobne aj bývala dekanka prof. Bieliková, o organizovaní medzinárodnej kampane aj kampane 

firiem, čo výrazne poškodzuje meno STU. 

Zároveň pripomenul, že prebiehajú voľby do AS FIIT na jedno uvoľnené miesto po prof. Kotuliakovi a zajtra, t. j. 

04.02.2020 bude zverejnená na webovom sídle fakulty Kandidátna listina. 

 

Potom predseda AS STU ponúkol slovo rektorovi STU, ktorý sa vyjadroval k celej situácii na FIIT STU a najmä 

k voľbám do ZČ AS FIIT, ktoré prebehli dňa 16.01.2020. Citoval stanovisko právnika JUDr. Palu z renomovanej 

právnej kancelárie, že VK prekročila svoje právomoci tým, že rozhodla o neplatnosti volieb. Stanovisko nebolo 

požadované z STU, objednala si ho prof. Bieliková a má dátum 03.02.2020. VK AS STU zverejnila vo vyhlásení 

výsledkov volieb, že voľby do ZČ AS FIIT na 3 mandáty v AS FIIT sú neplatné a rektor STU vyjadril svoj  názor, že 

ak VK AS STU neprehodnotí svoje rozhodnutie zo dňa 16.01.2020, môže celá záležitosť skončiť na preskúmanie 

a rozhodnutie príslušného súdu. Navrhuje preto, aby bol Protokol vyhotovený v zmysle požadovaných náležitostí 
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s vyšpecifikovaným rozdielom  medzi podpismi na zozname voličov a vhodenými hlasovacími lístkami do volebnej 

urny a spočítaním hlasov. 

 

Diskusia: 

Neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

K bodu 2/– Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice a členov sčítacej 

komisie. 

Prezentácia : 39 prítomných senátorov 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

I. Škultétyová a M. Andráš  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 39    proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

M. Bittera a P. Nahálka 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

( za : 38     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.   Zloženie volebnej 

komisie pre opakované riadne voľby na 4. miesta do ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023 a k bodu 15. 

Zloženie volebnej komisie AS STU pre riadne voľby do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020-

2024 

 

Ivan Hudec 

František Ridzoň 

Branislav Šulgan 
 

Za predsedu sčítacej komisie bol navrhnutý I. Hudec. 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 39     proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS  STU.  

O slovo sa prihlásil senátor Bittera, ktorý navrhol, aby bola k bodom 9., 10. a 11. vedená rozprava, či majú byť 

predmetom rokovania AS STU. 

Senátor Šimko ako predkladateľ a aj spracovateľ týchto bodov navrhol, aby boli tieto body zaradené pred bod  5. 

programu zasadnutia vzhľadom na ďalšie body programu zasadnutia AS STU. 

Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu senátora Šimka na zaradenie bodov programu č. 9., 10. a 11. predloženého 

návrhu programu rokovania na zasadnutie AS STU pred bod 5. programu rokovania  

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

(za: 9,     proti: 19,    zdržal sa: 11)  

AS STU neschválil zaradenie bodov programu č. 9., 10. a 11. predloženého návrhu programu rokovania na zasadnutie 

AS STU pred bod 5. programu rokovania. 

 

Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS  STU a dal o pôvodnom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

Hlasovanie :  
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( za : 37      proti : 0      zdržal sa : 2) 

Návrh  programu bol schválený väčšinou hlasov. 

 

K bodu 3/ – Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadania AS STU dňa 

16.12.2019. 

K zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 16.12.2019 neboli vznesené žiadne pripomienky.  

Predseda AS STU podrobne informoval o hlavných otázkach riešených na mimoriadnych zasadnutiach PAS STU 

súvisiacich s vývojom situácie na FIIT STU.  

Mimoriadne zasadnutia PAS sa  konali v dňoch 10.01.2020 o 09:30 hod., 13.01.2020 o 13:00 hod., 14.01.2020 o 14:00 

hod., 17.01.2020 o 10:00 hod a 22.01.2020  o 14:00 hod.: 

 14.01.2020 bola o. i. prezentovaná aj informácia o rokovaní a  podpísaní (12:00 hod.) Vyhlásenia 5 signatárov 

o postupe pre upokojenie situácie na FIIT a o tlačovej besede o 14:00 hod., ale bez osobnej účasti prof. 

Bielikovej, 

 17.01.2020 bol prednesený detailný opis priebehu volieb, vyhodnotenia volieb, spísania protokolu o voľbách 

a vyhlásenie výsledku volieb Volebnou komisiou AS STU; bola prednesená informácia o doručení sťažností 

kandidátov na senátorov do ZŠ AS FIIT vo voľbách 16.01.2020 doc. Ing. Jakuba Šimka, PhD.,  Ing. Petra 

Pišteka, PhD. a doc. Ing. Tibora Krajčoviča, PhD. na vyhlásenie neplatnosti volieb, 

 22.01.2020 bola o. i. prezentovaná informácia o doručení analýzy AK Dvorecký&Partneri k otázke platnosti 

študentských mandátov AS FIIT; na PAS sa zúčastnili aj  doc. Šimko a Ing. Pištek (FIIT) opätovne sa pýtali 

k priebehu a výsledku volieb zo dňa 16.01.2020, k čomu sa viedla bohatá diskusia; 

senátori boli pobúrení rozoslaním Otvoreného listu členom AS STU, ktorý bol zaslaný Ing. Mórom mailom, 

všetkým členom AS STU a prenikol aj na verejnosť; 

na tomto zasadnutí PAS STU bolo schválené uznesenie o schválení Protokolu z volieb a Vyhlásenie 

výsledkov volieb a schválené uznesenie o príprave a vyhlásení  opakovaných volieb do ZČ AS FIIT na 4 

mandáty 2019-2023  

Predseda AS STU ešte doplnil, že prof. Bieliková cez médiá odkázala všetkým, že na STU sa už nevráti. Informoval 

tiež o Otvorených listoch niektorých firiem  (ESET, Slovensko Digital, The American Chamber of Commerce), ako aj 

o tom, že dekan FIIT pozval predstaviteľov týchto firiem na  stretnutie za účelom vysvetlenia situácie a aj jeho 

argumentov. 

Diskusia : 
Senátor Eke mal otázku, z akého dôvodu vznikol nesúlad medzi počtom proti podpisu prevzatých hlasovacích lístkov 

(HL) a počtom vhodených HL? Na túto otázku odpovedala predsedníčka VK AS, že komisia urobila všetko pre to 

(nezávisle bol prizvaný aj predseda AS STU na vykonanie samostatnej kontroly zoznamov a počtu HL), aby 

objektívne vyhodnotila výsledky volieb, no žiaľ aj viackrát opakovaná kontrola, ako počtu podpisov na zozname 

voličov, tak aj počtu vhodených HL neviedla VK AS STU k inému stanovisku, než je uvedené vo Vyhlásení 

výsledkov volieb. 

Doc. Ftáčnik diskutoval najmä k problematike volieb, hlavne prečo nebol zverejnený Protokol z volieb? Predsedníčka 

LK AS STU vysvetlila, že Protokol z volieb nie je povinnosťou zverejniť na rozdiel od Vyhlásenia výsledkov volieb. 

Protokol bol spracovaný v deň volieb Volebnou komisiou  podľa skutkového stavu a podpísaný všetkými členmi VK. 

Komisia nepristúpila k sčítaniu hlasov u jednotlivých kandidátov, nakoľko vznikol rozdiel medzi počtom prevzatých 

(podpis voliča) HL a počtom vhodených HL do volebnej urny. Rovnako ako rektor argumentoval doc. Ftáčnik  

stanoviskom JUDr. Palu k oprávnenosti vyhlásenia výsledkov volieb na FIIT zo dňa 16.01.2020. 

Senátor Janíček vyslovil osobné poďakovanie predsedníčke LK AS STU za prácu vykonanú nielen v LK ale aj vo VK  

a odovzdal jej na zasadnutí AS STU kyticu kvetov.  

K bodu 4/ - Informácia o výsledku riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT – ústna informácia 
Predseda AS STU vyzval predsedníčku Volebnej komisie AS STU pre voľby do AS FIIT STU, aby detailne 

oboznámila členov AS STU s priebehom a výsledkami volieb do ZČ AS FIIT dňa 16.01.2020 a prezentovala 

kompletný Protokol z volieb a Vyhlásenie výsledkov volieb. 

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. 

Diskusia: 

V rámci diskusie vystúpil senátor Eke s otázkou, či mala VK AS právo vyhlásiť voľby za neplatné? Či nebol porušený 

zákon o voľbách? 

Predsedníčka LK AS STU sa na to opýtala, či by vedel povedať, ktorý zákon o voľbách, upravujúci voľby do 

akademického senátu STU a do akademického senátu fakúlt STU, mal byť porušený.  

STU je verejnoprávna inštitúcia, ktorá sa riadi Zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi, ktoré sú 

vypracované na základe tohto zákona a sú záväzné pre orgány samosprávy STU. 

Doc. Ftáčnik sa vo viacerých vstupoch dotkol podobne ako rektor STU výsledkov volieb, postupu VK AS STU, 

Predsedníctva AS STU a rovnako prečítal pasáže zo stanoviska JUDr. Palu. 
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Senátorka Zajacová v rámci vývoja udalostí súvisiacich s voľbami do AS FIIT uviedla okrem iného, že cieľom AS 

STU bolo a je, aby bol AS FIIT bolfunkčný čo najskôr, aby výsledky volieb boli nespochybniteľné  jednou  alebo 

druhou stranou zainteresovaných subjektov z FIIT, postup volebnej komisie vrátane protokolu a výsledkov volieb, 

ktoré sa konali na FIIT 16.01.2020 bol prerokovaný a podrobne preskúmaný na mimoriadnych zasadnutiach 

Predsedníctva AS STU, a Predsedníctvo AS STU schválilo uvedené skutočnosti uzneseniami a rozhodlo tiež 

o opakovaných voľbách.   

Senátor Vranič navrhol, aby sa autori Otvoreného listu adresovaného AS STU a VK ospravedlnili prostredníctvom 

médií. 

Senátor Šimko sa následne pred plénom AS STU ospravedlnil za nie veľmi vhodnú formuláciu tvrdení uvedených 

v sťažnosti k priebehu a výsledkom volieb do ZČ AS FIIT konaných 16.01.2020 a zároveň prehlásil, že do médií nič 

nešíril. 

Na otázku senátorky Zajacovej, či už vie senátor Šimko konkretizovať v svojej sťažnosti, ktorý zákon o voľbách 

volebná komisia porušila, aby komisia vedela porušenie ustanovení konkrétneho zákona o voľbách preskúmať, senátor  

Šimko odpovedal, že číslo zákona nevie doplniť. 

Senátor Janíček reagoval na vystúpenie doc. Ftáčnika  svojim vyhlásením, že tento senát je „jedinou baštou 

právnosti“ vyjadruje svoju podporu AS STU ako aj VK AS STU. FIIT porušovala dlhší čas nielen zásady 

dodržiavania právnych predpisov a svojich vlastných fakultných interných predpisov, ale aj zásady morálky a 

etiky. A to viedlo k eskalácii problémov na FIIT. 

V rámci diskusie senátor Vranič vyjadril prekvapenie nad tým, že doc. Ftáčnik vo svojom vystúpení spochybnil 

rozhodnutie volebnej komisie pre voľby do AS FIIT STU, pričom na rokovaniach vedenia FIIT STU so 

zamestnancami v štrajkovej pohotovosti a protestujúcimi študentmi, v ktorých vystupuje ako mediátor, doc. 

Ftáčnik poukazoval na to, že by sa rozhodnutie volebnej komisie malo rešpektovať. Senátor Vranič rovnako 

vyjadril prekvapenie nad tým, že rektor v rozhovore pre denník SME obhajoval rozhodnutie volebnej komisie, a 

teraz ho napáda. 

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 smerujú 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, čo si AS STU najmenej želá a očakáva preto 

súčinnosť na všetkých úrovniach. 

 

 

Návrh uznesenia č. 1.1/2020: 

Akademický senát  STU schvaľuje 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. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 39 členov AS STU. 

(za: 32,     proti: 2,    zdržal sa: 5)  

AS STU schválil uznesenie č. 1.1/2020 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 5/- Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram pre voľby opakované riadne voľby do  zamestnaneckej 

časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU a vysvetlila, že materiál sa predkladá 

v zmysle § 9 ods. 1písm. s)  a § 9 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s uznesením č. 9.2/2019 Akademického senátu STU v Bratislave zo 

dňa 24.06.2019  a na základe rokovania mimoriadnych zasadnutí Predsedníctva AS STU v súvislosti s prípravou 

a organizačným zabezpečením opakovaných  volieb   do zamestnaneckej časti AS FIIT STU  z dôvodu neplatnosti 

volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 vyhlásených AS STU 28.10.2019 

uznesením č. 6.3/2019, ktoré sa konali dňa 16.01.2020 

Legislatívna komisia AS STU prerokovala predložený návrh. 

Po diskusii LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie : 

„AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení pre AS FIIT STU  a harmonogram na prípravu a priebeh volieb  do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 “. 

K uvedenému bodu sa nikto neprihlásil do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 2.1/2020: 
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Akademický senát  STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram  na prípravu a priebeh volieb do 

zamestnaneckej Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 35,     proti: 3    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 2.1/2020 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 6/ - Vyhlásenie riadnych opakovaných  volieb  do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 
Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU a vysvetlila, že materiál sa predkladá v 

zmysle § 9 ods. 1 písm. s) a § 9 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením č. 9.2/2019 Akademického senátu STU v Bratislave zo 

dňa 24.06.2019 a na základe rokovania mimoriadnych zasadnutí Predsedníctva AS STU v súvislosti s prípravou a 

organizačným zabezpečením opakovaných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU z dôvodu neplatnosti volieb 

do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 -2023, vyhlásených AS STU 28.10.2019 uznesením č. 

7.3/2019, ktoré sa konali dňa 16.01.2020.  

Ku materiálu sa na zasadnutí komisie vyjadril jeho predkladateľ - predseda AS STU a zároveň predniesol doplnenie 

návrhu v časti týkajúcej sa miesta konania opakovaných RV do ZČ AS FIIT STU. Navrhuje dve alternatívy:  

a) miesto konania volieb – FIIT STU, tak ako v predchádzajúcich voľbách alebo 

b) Rektorát STU, Vazovova 5.  

Do diskusie sa zapojili všetci prítomní na zasadnutí  legislatívnej komisie.  

Po ukončení diskusie predsedníčka LK AS STU dala hlasovať o návrhu na miesto konania opakovaných volieb do ZČ 

AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023, ktorým je: „budova Rektorátu STU v Bratislave, Vazovova 5, 312 43 

Bratislava, miestnosť: zasadačka B 324, nachádzajúca a na 2 poschodí budovy Rektorátu STU, vľavo od výťahu“.  

Hlasovanie: Za: 7 Proti: 2 Zdržal sa: 0  

Na základe výsledkov hlasovania v LK AS STU bolo vyššie uvedené schválené miesto konania volieb zapracované do 

tohto materiálu (ktorý je predmetom rokovania AS STU) v časti pod písm. b). 

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie : 

 „Akademický senát STU schvaľuje 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”. 

 

Diskusia: 

Senátor Móro sa pýtal, prečo prišlo k zmene určenia miesta volieb? 

Predseda AS STU odpovedal, že nie je možné garantovať,  či budú voľby zabezpečené tak,  aby prebehli dôstojne a či 

bude VK AS vôbec umožnené dostať sa do budovy FIIT vzhľadom na avizovaný štrajk niektorých zamestnancov FIIT 

STU. 

Senátori FIIT žiadajú, aby sa voľby konali na fakulte, preto predseda AS STU dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu 

miesta konania volieb, teda aby sa voľby konali na FIIT STU. 

Predseda AS STU dal o návrhu zmeny určenia konania volieb hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 12,     proti: 16,    zdržal sa: 10)  

AS STU neschválil pozmeňovací návrh na zmenu miesta konania volieb. 

K uvedenému bodu sa ďalej nikto neprihlásil do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 3.1/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje 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. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 33,     proti: 2,    zdržal sa: 3)  

AS STU schválil uznesenie č. 3.1/2020 väčšinou hlasov. 
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K bodu 7/ - Zloženie volebnej komisie AS STU pre opakované riadne voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 

Na úvod predsedníčka LK AS STU odovzdala slovo predsedovi AS STU ako predkladateľovi a zároveň aj 

spracovateľovi návrhu.  

Predseda AS STU uviedol, že materiál sa predkladá v súvislosti s prípravou opakovaných riadnych volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 a vzhľadom na turbulencie ohľadom práce VK 

v ostatných voľbách a zároveň navrhol, aby VK AS STU pracovala aj pri opakovaných RV v takom zložení ako 

doteraz, čo podporili aj ostatní členovia PAS STU.  

K tomuto bodu rokovania členovia LK AS STU nemali žiadne pripomienky.  

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU nasledovné uznesenie:  

„Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné 

obdobie 2019 – 2023“. 

 Členovia volebnej komisie pre  voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023: 

1. ČAPLOVIČ Ľubomír, prof. Ing., PhD. (MTF) 

2. HUBINSKÝ Peter, prof. Ing., PhD. (FEI) 

3. JELEMENSKÝ Ľudovít, prof. Ing., DrSc.(FCHPT) 

4. ROLLOVÁ Lea, doc. Ing. arch., PhD. (FA) 

5. ZAJACOVÁ Janka, JUDr., PhD. (SvF) 

 

Diskusia: 
Senátor Móro navrhol, aby bola Volebná komisia AS STU doplnená o členov zo zamestnaneckej časti FIIT STU, ktorí 

už nemôžu byť volení za senátorov do AS FIIT. Po krátkej diskusii nebola táto požiadavka akceptovaná. 

Predseda AS STU požiadal predsedu  sčítacej komisie o vykonanie tajných volieb členov VK AS STU pre opakované 

riadne voľby  do ZČ AS FIIT. 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatuje, že:  

 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:   26 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       26 

Počet platných hlasovacích lístkov: 25 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1 

 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov 

1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD    počet získaných hlasov:  23 

2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  počet získaných hlasov:  23 

3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. počet získaných hlasov:  25 

4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.  počet získaných hlasov:  24 

5. JUDr. Janka Zajacová, PhD.  počet získaných hlasov:  24 

 

Na základe výsledkov tajného hlasovania predseda AS STU konštatoval, že členovia volebnej komisie boli zvolení 

potrebnou väčšinou hlasov členov AS STU.  Členovia volebnej komisie AS STU pre voľby do ZČ AS FIIT si 

jednomyseľne zvolili  predsedu komisie   

doc. Ing. arch. Leu Rollovú, PhD. 

 

 

K bodu 8/  - Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh opakovaných riadnych volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 

Úvodné slovo k predmetnému materiálu predniesla predsedníčka LK AS STU. 

Materiál sa predkladá v zmysle § 9 ods. 1 písm. s) a § 9 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením č. 9.2/2019 Akademického senátu 

STU v Bratislave zo dňa 24.06.2019 a na základe rokovania mimoriadnych zasadnutí Predsedníctva AS STU 

v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením opakovaných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU z 

dôvodu neplatnosti volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 -2023, vyhlásených AS STU 

28.10.2019 uznesením č. 9.3/2019, ktoré sa konali dňa 16.01.2020.  

K tomuto bodu rokovania členovia LK AS STU nemali žiadne pripomienky. LK AS STU odporúčala prijať k 

predloženému materiálu na rokovaní AS STU nasledovné uznesenie :  

“Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh volieb do 

zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023.” 

K tomuto bodu rokovania členovia LK AS STU nemali žiadne pripomienky. 

LK AS STU odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU nasledovné uznesenie : 
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AS STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto člena  zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 4.1/2020: 

AS STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram  na prípravu a priebeh  volieb do  zamestnaneckej časti AS 

FIIT STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 35,     proti:2,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 4.1/2020 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 9/ - Dodatok č. 2 ku Zásadám volieb do AS FIIT (predkladateľ: doc. Šimko)  

Úvodné slovo k tomuto bodu rokovania predniesol senátor Šimko, ktorý ako predkladateľ a spracovateľ materiálu 

informoval prítomných, že tento materiál vychádzal z dohody na skrátenie lehôt medzi jednotlivými úkonmi 

zapracovanými v Harmonograme volieb.  

Predsedníčka LK AS STU vyslovila názor, že tento materiál nebol predložený v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, nakoľko v návrhu tohto materiálu chýbal návrh uznesenia. Doc. Šimko ako predkladateľ doplnil 

priamo na zasadnutí LK AS STU o ďalej uvedený návrh uznesenia:  

„AS STU schvaľuje predložený materiál Dodatok č. 2 ku vnútornému predpisu Zásady volieb do Akademického 

senátu Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.“  

LK AS STU preto pristúpila k hlasovaniu o návrhu uznesenia:  

Hlasovanie o návrhu predkladateľa:  

Za: 1 Proti: 5 Zdržal sa: 3  

Predložený návrh nebol schválený.  

LK AS STU prerokovala materiál a neodporúča AS STU schváliť predkladaný materiál Dodatok č. 2 k Zásadám 

volieb do AS FIIT STU.  

Hlasovanie: Za: 7 Proti: 1 Zdržal sa: 1 

 

K uvedenému bodu sa nikto neprihlásil do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 5.1/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje predložený materiál Dodatok č. 2 ku vnútornému predpisu Zásady volieb do 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.  

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

(za: 2,     proti: 22,    zdržal sa: 13)  

AS STU neschválil uznesenie č. 5.1/2020 k predloženému materiálu väčšinou hlasov. 

 

K bodu 10/ - Variant A – Návrh opatrení a harmonogram všeobecných volieb na jedno miesto člena do ZČ AS 

FIIT (predkladateľ: doc. Šimko) 

 

K bodu 11/ - Variant B – Návrh opatrení a harmonogram všeobecných volieb do ZČ AS FIIT (predkladateľ 

doc. Šimko)  
Vzhľadom na neschválený návrh uznesenia k predloženému materiálu na rokovanie AS STU pod bodom 9. Dodatok 

č. 2 ku Zásadám volieb do AS FIIT (predkladateľ: doc. Šimko) sa vypúšťajú z rokovania AS STU aj body 10. 

a 11. programu zasadnutia AS STU 03.02.2020. 

 

K bodu 12/ - Analýza platnosti mandátov študentskej časti AS FIIT STU  
Predseda AS STU informoval prítomných, že na základe podnetu Bc. Kolesíkovej, študentky FIIT STU o zaujatie 

stanoviska k platnosti mandátov ŠČ AS FIIT požiadal predseda AS STU rektora STU o zabezpečenie právneho 

stanoviska k posúdeniu vzniku a zániku mandátov v študentskej časti AS FIIT.  

Predseda AS potom odovzdal slovo JUDr. Marcelovi Michaličkovi za predkladateľa, ktorý predniesol dôvodovú 

správu AK Dvorecký & Partneri, z ktorej vyplýva, že mandáty členov ŠČ AS FIIT skončili uplynutím funkčného 

obdobia dňa 27.10.2019.  

Na rokovaní LK AS STU však boli predložené materiály ohľadom členstva v študentskej časti AS FIIT STU, z 

ktorých vyplýva: že senátorka Hozová má členstvo v AS FIIT od roku 2017 do roku 2021, senátor Bakonyi má 
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členstvo v AS FIIT od 2017 do roku 2021 a senátori Erdélyi a Kolesíková majú mandát členov ŠČ AS FIIT od roku 

2018 do roku 2022.  

Senátor Erdélyi z FIIT STU a zároveň aj člen LK AS STU za AS STU upozornil na zasadnutí LK na fakt, že AS FIIT 

zverejnil výsledky volieb do ŠČ AS FIIT, sú platné a mandáty trvajú – dva mandáty do roku 2021 a dva mandáty do 

roku 2022.  

K uvedenému bodu programu na základe predložených materiálov bola vedená rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapojili 

všetci členovia LK aj prizvaní hostia.  

Členovia LK AS STU a hostia zasadnutia komisie dospeli na základe materiálov predložených do LK AS STU k 

názoru, že ŠČ AS FIIT je t. č. funkčná.  

Vzhľadom na zistené skutočnosti LK AS STU neodporúča AS STU schváliť uznesenie navrhované predkladateľom 

k predloženému materiálu.  

Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 

 

Diskusia: 

V diskusii k tomuto bodu rokovania AS STU vystúpili viacerí senátori za ŠČ AS  STU,  ale aj študenti FIIT, ktorí sa 

zúčastnili na zasadnutí AS STU ako verejnosť. Ich príspevky, resp. otázky boli smerované hlavne na potrebu 

sfunkčnenia AS FIIT. 

Diskusiu zhrnul predseda AS STU: v analýze AK Dvorecký&Partneri sa vychádzalo z predpokladu, že každé 4 roky 

sa mali konať riadne voľby do ŠČ AS FIIT a pri strate mandátu niektorého zo študentov sa mali konať Doplňovacie 

voľby do ŠČ AS FIIT. Tento predpoklad však nebol naplnený, ako sa preukázalo z analýzy dostupných podkladov o 

konaní volieb do ŠČ AS FIIT zverejnených na webe. Neboli dodržané žiadne fixné volebné obdobia, názvy 

dokumentov o voľbách mali rôzne označenia a na mnohých nebol okrem dátumu konania uvedený ani údaj o tom, na 

aké obdobie sú zvolené mandáty platné. Skutočnosťou je, že žiaden mandát netrval dlhšie ako 4 roky. 

Keďže zo zverejnených dokumentov bol vždy zrejmý termín konania volieb a aj meno zvoleného kandidáta do ŠČ AS 

FIIT, tak sa považuje mandát zvoleného kandidáta platný od nasledujúceho dňa po voľbe na 4-ročné volebné obdobie. 

Podľa analýzy AK Dvorecký&Partneri nie je rozhodujúce, či voľby boli označené ako riadne, alebo doplnkové a 

rozhodujúce je, že ich organ samosprávy schválil a označil za platné. 

 

Návrh uznesenia č. 6.1/2020: 

Akademický senát STU berie na vedomie zánik mandátov členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uplynutí funkčného obdobia dňa 

27.10.2019. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 0,     proti: 31,    zdržal sa: 4)  

AS STU neschválil uznesenie č. 6.1/2020 väčšinou hlasov. 

 

Návrh uznesenia č. 7.1/2020 

Akademický senát STU potvrdzuje, že členstvo študentom - Bc. Bakonyi, Bc. Hozová, Ing. Erdélyi a Bc. Kolesíková – 

v študentskej časti  AS FIIT STU trvá štyri roky od dátumu ich zvolenia. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 35 členov AS STU. 

(za: 30,     proti: 0,    zdržal sa: 5)  

AS STU schválil uznesenie č. 7.1/2020 väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU ako predkladateľ materiálov uvedených v bodoch: 

13.  Návrh opatrení pre ŠČ AS FIIT STU a harmonogram riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT STU 

       na funkčné obdobie 2020-2024 

14. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020-2024 

15. Zloženie volebnej komisie AS STU pre riadne voľby do študentskej časti AS FIIT STU na funkčné 

obdobie 2020-2024 

16. Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh riadnych volieb do študentskej časti AS FIIT 

na funkčné obdobie 2020-2024 

programu zasadnutia, vzhľadom na prijaté uznesenie Akademického senátu  STU č. 8.1/2020  sťahuje tieto materiály 

z rokovania Akademického senátu STU  dňa 03.02.2020. 
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K bodu 17/ - Rôzne 

 Predsedníctvo AS STU sa bude konať dňa 10.02.2020 

 Predseda AS STU oznámil, že termín najbližšieho zasadnutia AS STU je dňa 24.02.2020 

 

 

 

 

Marián Peciar, v. r. 

               predseda AS STU 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

M. Bittera, v. r....................................... 

 

P. Nahálka v. r...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 03.02.2020: Magdaléna Dubecká 

tajomníčka AS STU 


