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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  5 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 29.06.2020 o 14:00 hod. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov  

Ospravedlnení senátori: J. Križánek, M. Kolimár, K. Maliniaková, T. Šaliga 

Nezúčastnili sa senátori: F. Abrhan (SjF), T. Tomčo (FEI), 

Hostia:  M. Fikar, O. Moravčík, , M. Bakošová, A. Kopáčik, D. Faktor, E. Jevčáková, , M. Michalička,  

Ľ. Šooš (SjF), A. Gatial (FCHPT), P. Šajgalík, M. Ftáčnik, B. Lakatoš, M. Lelovský,  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu,  voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a voľba členov 

sčítacej komisie pre tajné voľby 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí AS STU 

25.05.2020 a 01.06.2020 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Príprava  doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do ŠČ AS FIIT STU 

6. Návrh na odvolanie člena Správnej rady STU  

7. Návrh dodatku č. 10 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

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

9. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z Fondu obnovy 

10. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z FO na SjF STU 

11. Návrh na dofinancovanie priestorov pre Materskú školu STU 

12. Návrh k Organizačnému poriadku Centra výpočtovej techniky Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

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

Bratislave 

14. 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 

15. 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  

16. Koncepcia rozvoja športu a športovísk na STU v Bratislave 

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

v Bratislave 

18. Návrh na rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných predajom nehnuteľného majetku 

STU 

19. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas AS STU v Bratislave na nájom nehnuteľného majetku 

vo vlastníctve STU 

20. Rôzne 

 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý  privítal 

senátorov, rektora STU, predsedu SAV, rektora UK, predsedu SR STU doc. Ftáčnika, člena SR STU 

Ing. Lelovského,  študentov a verejnosť.  
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K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 

a členov sčítacej komisie.  

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

 

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

P. Pokorný a  M. Naď 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

J. Híveš  a P. Hubinský 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS STU  prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodom 5 a 6 

programu rokovania. 

František Ridzoň 

Štefan Stanko 

Branislav Šulgan 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 37 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za predsedu zvolili Františka Ridzoňa.. 

 

Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia a opýtal sa na prípadné pripomienky 

k návrhu programu zasadnutia.  

Podpredseda študentskej časti AS STU – Bc. Milan Švolík  požiadal AS STU na zaradenie do programu 

zasadnutia   bod: „ŠČ AS STU k situácii na FIIT STU – návrh uznesení“. 

Senátor Vranič namietol, že navrhovaný bod na zaradenie do programu zasadnutia AS nebol 

prerokovaný v P AS STU. 

Predseda ŠČ AS STU a podpredseda ŠČ AS STU považujú aj napriek tomu za nevyhnutné, aby bol 

tento bod zaradený na dnešné rokovanie AS STU. 

Predseda AS STU navrhuje  zaradiť tento bod programu ako bod 3a)  programu zasadnutia AS STU. 

 

Predseda AS STU dal  hlasovať o navrhovanej zmene programu zasadnutia a zaradenie bodu -  Návrh 

materiálu  „ŠČ AS STU k situácii na FIIT STU – návrh uznesení“  do programu zasadnutia   ako bod 

3a). 

Prezentovalo sa:  36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  22   proti:   2  zdržal sa: 12) 

Návrh na zaradenie nového bodu do programu zasadnutia  bol schválený väčšinou hlasov. 

 

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

STU dňa 25.05.2020 a 01.06.2020.  

Predseda AS STU stručne informoval o hlavných otázkach PAS STU. 
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K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 25.05.2020 neboli vznesené na PAS konaného  dňa 

11.05.2020  žiadne pripomienky. Žiadne pripomienky neboli k tejto zápisnici vznesené ani zo strany 

senátorov priamo na zasadnutí AS STU.  
6. mimoriadne  zasadnutie P AS STU sa konalo  dňa 01.06.2020, na ktorom členovia PAS schválili poverenie 

podpredsedu AS STU prof. Stanka koordináciou vypracovania Správy P AS STU o stave na FIIT STU. Predseda 

AS informoval o doručení správnej žaloby, ktorá bola podaná doc. J. Šimkom a Dr. P. Pištekom. 

K zápisnici z pokračujúceho zasadnutia AS STU konaného dňa 01.06.2020 neboli vznesené  žiadne 

pripomienky. Žiadne pripomienky neboli k tejto zápisnici vznesené ani zo strany senátorov priamo na 

zasadnutí AS STU.  

Podpredseda AS STU prof. Stanko informoval prítomných o tom, že Správa je vypracovaná (vyše 50 

strán) a musí byť najskôr predložená na prerokovanie najbližšie zasadnutie P AS STU.  

Predseda ďalej informoval o konaní volieb do ZČ FIIT STU dňa 04.06.2020. Voľby prebehli pokojne 

a za UISI boli zvolení – doc. Bou Ezzeddine, dr. Lang  //  za UPAI boli zvolení  Dr. Kapec a Dr. 

Helebrandt. 

Tým mal AS FIIT obsadené všetky mandáty a bolo potrebné učiť už len termín zasadnutia AS FIIT. 

Dňa 05.06.2020 sa konalo 6. mimoriadne zasadnutie PAS STU, kde predsedníčka VK AS STU 

informovala o výsledku volieb do ZČ FIIT. V rámci bodu Rôzne bola podaná informácia rektora STU 

k článku pána Lelovského, k čomu sa viedla bohatá diskusia. 

Dňa 15.06.2020 písomne oznámila slečna Kolesíková, že sa  dňom 15.06.2020 vzdáva mandátu v ŠČ 

AS FIIT, čím sa AS FIIT stal opäť nefunkčný! 

Dňa 15.06.2020 sa konalo zasadnutie PAS STU, ktoré sa zaoberalo aktuálnym stavom a riešením 

situácie na FIIT. Predsedníctvo sa tiež zaoberalo návrhom na odvolanie člena SR STU. 

V dňoch 25.6.2020 a 26.06.2020 v  súvislosti so situáciou na FIIT mal predseda AS STU viacero 

rokovaní a aktérmi problémov na FIIT s cieľom vyriešenia krízovej situácie. 

26.06.202 sa uskutočnilo stretnutie s prof. Čičákom a dekanom FIIT s cieľom hľadania „krízového 

managera“ pre FIIT. 

Diskusia: 

Senátor Eke sa opýtal kto bol navrhnutý a v čom spočíva práca KM – predseda AS povedal dve mená 

prof. Kopáčik a prof. Baroňák, ale k tejto otázke je potrebná všeobecne akceptovateľná zhoda. 

 

Návrh uznesenia č. 1.5/2020: 

Predseda AS predniesol procesný návrh na zmenu programu a vyhlásil hlasovanie: 

Akademický senát STU schvaľuje návrh na zaradenie nového bodu do programu zasadnutia AS STU 

a to výmena bodu 4 za 3a). 

Prezentovalo sa: 37 členov AS STU 

Hlasovanie :  

( za : 31  proti : 3     zdržal sa : 3) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.5/2020 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 4) - Rektor STU predniesol (v rámci bodu Aktuálne otázky STU) zásadné vyhlásenie 

k situácii na FIIT a to ráznym konaním pristúpiť k tomu, aby sme zabránili rozvratu fakulty. 26 

zamestnancov FIIT oznámilo, že k 01.07.2020 odchádzajú z fakulty. Preto prichádza s návrhom na 

odvolanie dekana fakulty a zároveň žiada AS STU zaujať postoj k situácii na FIIT a ako predpokladá 

a uvádza, asi nie je jediný – SR STU, minister školstva, cca 450 študentov, 26 zamestnancov,  6 rektorov, 

predseda SAV,  IT firmy ...). 

Vyzdvihol najmä angažovanosť v danej situácii predsedu AS STU prof. Peciara, ale poďakoval sa 

všetkým, ktorí sa snažia situácii vyriešiť v prospech celej STU a očistiť tak jej meno.  

Ďalej poukázal na skutočnosť, že mnoho študentov zvažuje prestup na iné univerzity (najmä Brno). 

Rektor STU požiadal AS STU aby prijala uznesenie o vyslovení nedôvery dekanovi FIIT I. Kotuliakovi. 

Na záver rektor zhrnul svoje „požiadavky“ do niekoľkých bodov: 

- rezignáciu dekana FIIT 

- určenie „krízovej pracovnej skupiny„ pre FIIT 

- ak AS STU na aktuálnom zasadnutí nevysloví nedôveru dekanovi FIIT, na mimoriadnom 

zasadnutí AS STU navrhne sám jeho odvolanie 

- ak, sa nenaplní ani jedna z týchto požiadaviek, je tu ešte možnosť zásahu ministra školstva. 

Preto opätovne vyzval dekana FIIT pána Kotuliaka na odstúpenie z funkcie.  
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Podpredseda študentskej časti AS STU Bc. Milan Švolík  vyslovil, ako zástupca ŠČ AS STU podporu 

rektorovho rozhodnutia odvolať dekana FIIT. 

Diskusia: 

Po vystúpení rektora STU sa rozprúdila veľmi obsiahla diskusia všetkých zúčastnených jednak členovia 

VK AS STU pre voľby do AS STU, ktorí vynaložili nemalé úsilie spolu s predsedom AS STU, aby sa 

AS FITT sfunkčnil a fakulta začala konečne normálne fungovať, ale aj ostatní senátori. Po diskusných 

príspevkoch senátorov AS sa do diskusie zapojili aj viacerí študenti fakulty, ktorí sa zúčastnili 

zasadnutia ako „verejnosť“.   

Senátor Čaplovič poukázal v tejto situácii aj na morálnu dilemu a priamo označil aktivity rektora za 

podporu nespokojných zamestnancov a študentov, čo konflikt neustále eskalovalo už od voľby 

kandidáta na dekana FIIT. Na jeho príspevok ostro a nevhodne reagoval senátor ŠČ AS STU Eke. 

Senátor Hruštinec sa s počudovaním vyjadril k niektorým diskusným príspevkom senátorov  najmä 

ŠČ, v ktorých sa žiada okamžité odstúpenie dekana i napriek tomu, že 5 dekani fakúlt STU zo 7 

vyjadrili podporu dekanovi FIIT. A okrem toho poukázal na pripravovanú Správu zistení 

Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná 

aktivita do času spracovania tejto správy, ktorá ešte nebola predmetom rokovania P AS STU“, teda 

aké zistenia sú tam?    

Senátor Bittera  sa opýtal, čo bude úlohou “krízovej pracovnej skupiny – krízového manažmentu?                                         

Senátor Hubinský poukázal na otvorený list, v ktorom pisatelia žiadajú odstúpenie dekana Kotuliaka 

ale aj skupiny ľudí okolo neho. Pýtal sa, to je kto?  

Senátor Chmelko sa zase vrátil k skutočnostiam a k rozhovoru rektora STU v DenníkuN. 

Rektor STU odpovedal, že dekan mal ukázať, čo je v ňom, avšak jeho ostatné rozhodnutia ukázali že 

sa ako dekan nechytil.  

Senátorka Škultétyová sa opýtala rektora, reagujúc na jeho vyhlásenie, že do decembra odolával, - 

komu a čomu? Či ho po pol roku vymenovať alebo nie? 

Senátorka Zajacová mala otázku na rektora STU, prečo  od júna 2019 nikdy na zasadnutiach AS STU 

nevyjadril požiadavku  riešiť pána Kotuliaka? Právna úprava  rektorovi dovoľuje zasiahnuť. Prečo ani 

jeden zo  štyroch  senátorov za FIIT nenadniesol riešiť tento problém v AS STU? 

Predseda ŠČ AS STU senátor Majstrík sa pýtal, z akého dôvodu boli študenti zo správy vynechaní? 

Senátorka Zajacová reaguje, že vynechaní neboli a správu dostanú. 

Ďalšími diskutujúcimi boli senátori Bittera, Vranič, Šimko, Móro, ktorý sa o. i. poďakoval predsedovi 

AS STU za ochotu nájsť riešenia. 

Senátor Nahálka informoval AS STU o zasadnutí RVŠ, na ktorom okrem aktuálneho problému 

plagiátorstva boli prijaté aj uznesenia k momentálnej situácii na FIIT STU: 

 

 4) RVŠ vyjadruje poľutovanie nad vyhrotením situácie na FIIT STU. Vyzýva všetky zainteresované 

strany na fakulte a univerzite ku konštruktívnemu vyriešeniu situácie v súlade s platnou legislatívou, 

ktoré umožní zachovanie kontinuity a kvality vzdelávania na tejto fakulte.  
 

5) RVŠ so znepokojením sleduje verejne deklarované snahy o obmedzenie autonómie a akademickej 

samosprávy verejných vysokých škôl a dôrazne žiada, aby návrhy na úpravu legislatívneho prostredia 

vysokého školstva boli prijímané po zohľadnení relevantných pripomienok akademickej komunity a 

reprezentácií vysokých škôl a len v riadnom legislatívnom konaní.  

 

Senátor Jelemenský  sa vyjadril , že na fakulte vždy boli dva tábory softvéristi a hardvéristi, ktoré medzi 

sebou bojovali a bojovať budú. Ale malo by sa to diať v rámci slušnosti a etiky. 

 

Do diskusie sa zapojil aj predseda SR STU doc. Ftáčnik, ktorý sa vyjadril, že ako jedna zo 

zainteresovaných strán strany stále hľadáme riešenie. Sú tu 3 aspekty riešenia, jednak etický, ďalej 

ekonomický a nakoniec aspekt kvality. Krízový manažment musí brať do úvahy všetky tri tieto aspekty, 

aby sa táto situácia úspešne zvládla v pozitívnom zmysle a pohli by sme sa ďalej bez zaujatosti.  

Na záver diskusie zareagoval predseda AS STU, či si študenti a zamestnanci z FIIT myslia, že je on sám 

zaujatý a že či je zaujatý aj AS STU. 

Už vo februári avizoval, že úsilím AS STU bolo, aby študenti študovali a zamestnanci učili, aby 

neklesala kvalita. Ale nie aby neštrajkovali, to bola mylná interpretácia. 
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Od začiatku problému boli študenti v centre pozornosti a nemali byť zatiahnutí do problémov. Žiaľ, toto 

nebolo dodržané. Zásadnou otázkou stále bolo, prečo sa hľadá vinník cez médiá a prečo nám odkazuje 

svoje ultimatívne riešenia cez média aj pán minister. 

 

Akademický senát STU nikdy nešiel so svojimi vyhláseniami a stanoviskami do médií, ale konal 

v zmysle svojich kompetencií. Ako jediný z účastníkov proklamovanej dohody z januára 2020, túto 

dohodu AS STU neporušil! 

 

Predseda AS STU ďalej vyhlásil, že je ochotný sa ešte opäť stretnúť aj jednotlivo s vyučujúcimi, ak o to 

prejavia záujem a bude to ešte aktuálne. 

 

K bodu 3a/ - ŠČ AS STU k situácii na FIIT STU – návrh uznesenia 
O materiáli, ktorého  zaradenie na prerokovanie v AS STU 29.06.2020 bolo schválené uznesením č 1.5/2020 

aktuálneho zasadnutia AS STU informoval senátor ŠČ AS STU Švolík – podpredseda ŠČ AS STU.  

26.6.2020 sa konalo zasadnutie ŠČ AS STU, na ktorom boli prijaté per rollam uznesenia, s ktorými 

chcel podpredseda študentskej časti oboznámiť Akademický senát a na základe ktorých chceli navrhnúť 

uznesenia AS STU. 

ŠČ AS STU sa dištancujú od akýchkoľvek mocenských hier, nekalých zákulisných praktík, ktoré sú 

motivované záujmami jednotlivcov a negatívne pôsobia na riešenie situácie, ničia meno a reputáciu 

STU. Vnímajú to o to horšie, keďže obeťou týchto praktík sa stali študenti, ktorých záujmy a nárok na 

kvalitné vzdelávanie sa počas sporného obdobia dostali do úzadia. Podobné praktiky nepatria na 

akademickú pôdu a vrhajú zlé svetlo na celé slovenské vysokoškolské prostredie. Ich snahou je tieto 

praktiky z našej inštitúcie úplne odstrániť a zastať sa budovania STU takej, ktorá podobné praktiky 

nepripustí. 

Študentská časť akademického senátu veľmi negatívne vníma momentálnu situáciu na FIIT STU a je 

názoru, že túto situácia treba bezodkladne riešiť. 

Diskusia: 

Senátor Hudec mal pripomienku k uzneseniu, že akademický senát môže len „odporúčať“ nie žiadať. 

Senátor Chmelko ocenil , že študenti konečne urobili dôležitý krok k riešeniu situácie. 

Senátor Hruštinec sa vyjadril, že nepodporí odvolávanie dekana, nakoľko ešte nebola prerokovávaná 

Správa zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od volieb v júni 2019 

a následná aktivita do času spracovania tejto správy, teda aké sú v nej zistenia. Ocenil prácu študentov 

a navrhol preto, aby sa  Správa predložila na najbližšie (mimoriadne) zasadnutie AS STU. 

Za verejnosť na príspevok senátora Hruštinca  reagoval „absolvent“ FIIT pán Cvik, ktorý označil AS 

STU ako zaujatý. 

Podpredseda AS STU k Správe uviedol, že je to rozsiahly materiál, ktorý bude predmetom prerokovania  

mimoriadneho PAS STU.  

Senátorka Zajacová sa obrátila na vedenie STU a senátorov za FIIT s otázkou, prečo za celé obdobie 

nebol na AS predložený ako bod programu – riešenie situácie na FIIT? 

Na vyjadrenie rektora STU, že nie je oprávnený pozývať na zasadnutia AS STU reaguje tým, že ako 

rektor má právo navrhovať body programu na zasadnutie AS STU. 

Ako povedal senátor Hudec, je potrebné opraviť znenie uznesenia predloženého v materiáli ŠČ AS STU 

z formulácie „žiada“ na „odporúča“. 

Senátori Bittera, Hudec a Majstrík vystúpili v diskusii k pojmu „vyjadrenie nedôvery, resp. dôvery alebo 

či AS STU verí alebo neverí dekanovi Kotuliakovi. 

Senátor Čaplovič navrhol za momentálnej situácie materiál stiahnuť z rokovania. 

Do diskusie  sa okrem senátora Vraniča zapojila verejnosť reprezentovaná pedagógmi a študentami FIIT 

prof. Lucká , doc.Móro,  študenti Macho, Tamajka najmä s otázkami týkajúce sa podaných výpovedí. 

Senátor Hudec k predchádzajúcej diskusii o prac. pomere zamestnancov, výpovediach rázne upozornil, 

že na tomto zasadnutí neriešime pracovné vzťahy. Ak niekto podal výpoveď k 30.06. nemá čo robiť 

01.07 na FIIT. A nikto im nedá istotu či budú prijatý späť na FIIT. 

Z predložených uznesení SČ AS STU sa na koniec diskusie zachovala len jeden žiadosť o uznesenie 

a to vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU. 

Predseda AS STU napokon dal hlasovať o tom, či má prebehnúť tajné hlasovanie o vyslovení nedôvery 

dekanovi FIIT. 

Prezentovalo sa: 36 členov AS STU  



 

Zápisnica č. 5/2020  AS STU zo dňa 29.06.2020 

(za: 22.   proti: 4,     zdržal sa: 10) 

Za uskutočnenie tajného hlasovania o vyslovení nedôvery dekanovi FIIT prof. Kotuliakovi 

hlasovala väčšina prítomných senátorov.  

Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním hlasovacích lístkov sa 

pristúpilo k tajnému hlasovaniu o vyslovení nedôvery dekanovi FIIT STU :  

AS STU vyjadruje nedôveru dekanovi FIIT STU prof. Kotuliakovi, a žiada, aby sa sám vzdal svojej 

funkcie v prospech stabilizovania kritickej situácie na FIIT a umožnenia krízového riadenia fakulty. 

 

Následne prebehlo samotné tajné hlasovanie 

 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov                               38 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                          38 

Z toho neplatných hlasovacích lístkov:                             3   

Počet platných hlasovacích lístkov:                             35 

 

Predseda sčítacej komisie AS po sčítaní hlasov vyhlásil výsledky hlasovania: 
 

 Vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM 

SA hlasovania 

 1. prof. Ing. Ivan KOTULIAK, PhD. 15          10 10 

     

 

Komisia konštatovala, že návrh na vyslovenie nedôvery prof. Ing. Ivanovi Kotuliakovi, PhD., dekanovi FIIT 

STU nebol schválený. 

 

Návrh uznesenia č. 2.5/2020: 

Akademický senát STU konštatuje, že návrh na vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU prof. 

Kotuliakovi,  nebol schválený. 

 

K bodu 5/ - Príprava  doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do ŠČ AS FIIT STU 

Predseda AS STU stručne informoval o stave mandátov v ŠČ AS FIIT STU,  je potrebné vyhlásiť DV 

na dve uvoľnené miesta v ŠČ AS FIIT – senátorka Kolesíková sa vzdala  členstva k 15.06.2020. 

a senátorke Hozovej skončilo členstvo vykonaním štátnej záverečnej skúšky a nehodlá pokračovať 

v štúdiu na vyššom stupni vzdelávania. K materiálu podal informácie JUDr. Michalička ako spracovateľ 

materiálov. 

Predsedníčka LK AS STU  uviedla, že bolo potrebné vypracovať aj  Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do 

AS FIIT, ktorý je nevyhnutne potrebný, aby najmä deklaroval  inštitút náhradníkov. Túto požiadavku 

vyslovil rektor STU a bola podaná aj na zasadnutí SR STU. 

Preto je nevyhnutné, aby bol tento dodatok prerokovaný v AS a schválený, bez ohľadu na prípadné 

ďalšie žaloby z tohto dôvodu! 

 

5a/ Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT 

LK AS STU prerokovala materiál a mala k návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT v podstate 

dve pripomienky a to, v Čl. 1 bod. 1  a v Čl. 4, ktoré pojednávajú o statuse náhradníkov. 

1. formálne pripomienky súvisiace s doplnením chýbajúcich slov  

2. pripomienka týkajúca sa počtu náhradníkov - náhradníkmi sa stávajú všetci kandidáti na 

nezvolených miestach. 

LK AS STU odporúča schváliť materiál so zapracovanými pripomienkami. 

Diskusia: 

V diskusii vystúpil senátor Móro s otázkou, ako to bude vyzerať pri zániku mandátov vo vzťahu 

náhradníkov, Či napr. Bc. pokračuje aj ako Ing.? 

Návrh uznesenia č. 3.5/2020: 
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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Návrh Dodatku č. 2 k 

Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave so zapracovanými pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 36,     proti: 1,    zdržal sa: 1)  

AS STU schválil uznesenie č. 3.5/2020 väčšinou hlasov. 

 

5b/ Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do ŠČ AS FIIT 

JUDr. Michalička ako spracovateľ  stručne informoval o predloženom materiáli, ktorý sa predkladá AS 

STU z dôvodu nutnosti obsadenia 2 mandátov v ŠČ AS FIIT.  

Predsedníčka LK AS STU požiadala, aby sa v materiáloch zjednotilo funkčné obdobie novozvolených 

senátorov, t. j. na obdobie 2020-2022 s  vyšpecifikovaním  jednotlivých období platnosti mandátov, na 

ktoré budú navrhovaní kandidáti zvolení a  v znení Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS FIIT. 

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU 

predkladateľom navrhnuté uznesenie so zapracovanými pripomienkami:  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje materiál Návrh opatrení a 

harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 

2022. 

 

Návrh uznesenia č. 4.5/2020: 

Akademický senát  STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb do 

študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2022 s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 4.5/2020 jednomyseľne. 

 

5c/ Vyhlásenie doplňujúcich volieb do  ŠČ AS FIIT 

LK AS STU prerokovala materiál a  navrhuje zapracovať doň špecifikáciu obdobia platnosti 

jednotlivých mandátov, na ktoré budú navrhovaní kandidáti zvolení  a prijať k predloženému materiálu 

na rokovaní AS STU  navrhnuté uznesenie s pripomienkami: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje uznesenie o vyhlásení 

doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných    

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2022. 

 

Návrh uznesenia č. 5.5/2020: 

Akademický senát  STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb do študentskej časti 

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2022 s pripomienkami. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 5.5/2020 jednomyseľne. 

 

5d/ Zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby  do  ŠČ AS FIIT 

Materiál sa predkladá v súvislosti s prípravou doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 – 2022. JUDr. Michalička ako spracovateľ materiálu informoval, že zloženie 

komisie bolo navrhnuté po odkomunikovaní s predsedom ŠČ AS senátorom A. Majstríkom s tým, že 

bolo schválené, že v komisii nebude žiadny člen FIIT, komisia bude nezávislá. 
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Návrh zloženia volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu 

FIIT STU na funkčné obdobie 2020 – 2022: 

 

1. EKE Denis (ÚM) 

 

2. HUSOVIČ Rudolf, Ing. (MTF) 

 

3. KRIŽÁNEK Jaroslav, Bc. (FA) 

 

4. SMORÁDKOVÁ Kristína, Bc. (FCHPT) 

 

5. TOMČO Tomáš (FEI) 

 

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

   Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie volebnej komisie 

   pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných  

   technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2022. 

Predseda AS STU požiadal  sčítaciu komisiu o vykonanie tajných volieb členov VK ŠČ AS STU pre 

DV na 2 uvoľnené miesta  členov  do ŠČ AS FIIT. 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatuje, že:  

 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     9 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:         9 

Počet platných hlasovacích lístkov: 9 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov 

  

1. Denis EKE    počet získaných hlasov:  8 

2. Bc. Jaroslav KRIŽÁNEK  počet získaných hlasov:   8  

3. Ing. Rudolf HUSOVIČ    počet získaných hlasov:  9 

4. Tomáš TOMČO  počet získaných hlasov:   9 

5. Bc. Kristína SMORÁDKOVÁ  počet získaných hlasov:   9  

 

Členovia volebnej komisie AS STU pre voľby do ŠČ AS FIIT si zvolili  predsedu komisie:   

Predsedom komisie sa stal Denis EKE 

 

Návrh uznesenia č. 6.5/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby  do študentskej časti 

AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020 – 2022. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 6.5/2020 jednomyseľne. 

 

5e/ - Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do ŠČ AS 

FIIT 

LK AS STU prerokovala materiál a navrhuje zapracovať doň špecifikáciu obdobia platnosti 

jednotlivých mandátov, na ktoré budú navrhovaní kandidáti zvolení.   

LK AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU 

navrhnuté uznesenie s pripomienkou: 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Organizačné pokyny a 

harmonogram na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu 

Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie 2020 – 2022. 
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Návrh uznesenia č. 7.5/2020: 

Akademický senát STU v Bratislave schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na prípravu 

a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 

informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 

2022. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať 

Prezentovalo sa 38 členov AS STU. 

(za: 38,     proti: 0,    zdržal sa: 0)  

AS STU schválil uznesenie č. 7.5/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 6/ - Návrh na odvolanie člena Správnej rady STU  

Predseda AS STU  v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov predkladá na rokovanie AS STU  návrh na 

odvolanie Ing. Mária Lelovského z funkcie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. 

Tento návrh bol vypracovaný na základe písomných podkladov, doručených predsedovi AS STU 

Mariánovi Peciarovi, na základe ktorých bolo zistené, že Ing. Mário Lelovský má na FIIT STU 

registrovanú Dohodu o vykonaní práce č. 168/2019 v období 8.11.2019-31.12.2019 s STU v Bratislave, 

podpísanú bývalou dekankou prof. Bielikovou, a teda v zmysle platných ustanovení Zákonníka práce 

ho možno považovať za zamestnanca STU. Bolo to v období, kedy už bol členom Správnej rady STU. 

Veľmi negatívne sú tiež vnímané aj nepravdivé a neúplné vyjadrenia Ing. Lelovského ako člena 

Správnej rady STU prostredníctvom médií na adresu akademických samosprávnych orgánov STU, 

najmä rektora a AS STU, o nezvládnutí riešenia problémov na FIIT a STU, ktoré spôsobili poškodenie 

dobrého mena STU v očiach nielen verejnosti. Predseda AS STU to dokumentoval presným odcitovaním 

konkrétnych vyjadrení p. Lelovského z oficiálne publikovaných materiálov a skonštatoval, že toto je 

jasné a nespochybniteľné poškodenie mena STU a to dokonca členom významného grémia STU, keďže 

skutočnosti dokumentované napr. vo výročných správach STU a dokumentov z AS STU hovoria 

o opačných a reálnych údajoch. 

K návrhu na odvolanie sa vyjadri aj Ing. Lelovský, Vo svojom vystúpení poukázal o. i.  aj na to, že, ak 

vykonával činnosti na základe DoVP pre STU, podľa JUDr. Barancovej (PF Trnavskej univerzity) ho  

nemožno považovať za zamestnanca STU. Ale i napriek tomu navrhuje STU, aby bola táto DoVP 

anulovaná a odmenu za vykonanú prácu je ochotný vrátiť STU. 

K tomuto vystúpeniu p. Lelovského odcitoval predseda AS STU ustanovenia, ktorými Zákonník práce 

aj v tomto prípade hovorí o zamestnávateľovi (FIIT) a zamestnancovi (p.Lelovský), a teda sa 

jednoznačne jedná o zamestnanecký pomer. 

K odvolaniu  člena SR STU vystúpil aj predseda SR STU doc. Ftáčnik, ktorý obhajoval prácu Ing. 

Lelovského v SR STU  a naopak na adresu Akademického senátu STU sa vyjadril, že aktuálny stav 

a dianie okolo FIIT nezvláda. 

Opätovne sa rozprúdila rozsiahla diskusia medzi senátormi a zástupcami SR STU, ktorá miestami už 

naberala na emóciách. 

Rektor STU na záver vyzval prítomných senátorov a hostí, aby si vzali k srdcu všetky výzvy a podnety, 

ktoré tu boli vyslovené v prospech očistenia mena STU.   

 

Na zasadnutí LK AS STU bola rozsiahla diskusia, v ktorej sa členovia komisie stotožnili s predloženým 

návrhom a výsledkom je:  

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

predkladateľom: 
Akademický senát STU v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na odvolanie Ing. Mária 

Lelovského z funkcie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Návrh uznesenia č. 8.5/2020 

Akademický senát STU v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh na odvolanie Ing. Mária 

Lelovského z funkcie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
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Predseda AS informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania a rozdaním hlasovacích lístkov sa 

pristúpilo k tajnému hlasovaniu o odvolaní člena Správnej rady STU a následne požiadal  sčítaciu 

komisiu o vykonanie tajných volieb. 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatuje, že:  

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     38 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       38 

Počet platných hlasovacích lístkov: 38 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Navrhovaný člen na odvolanie zo SR STU Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM SA 
hlasovania 

 Ing. Mário Lelovský 25 4 9 

    

 

Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na odvolanie člena Správnej rady STU bol schválený 

akademickým senátom STU väčšinou hlasov. 

 

AS STU schválil uznesenie č. 8.5/2020 väčšinou hlasov. 
 

 Predseda AS STU,  vzhľadom na dodržanie hygienických a režimových opatrení Krízového 

štábu STU navrhol ukončiť zasadnutie AS týmto bodom (6.) programu s tým, že pokračujúce  

zasadnutie  AS STU sa uskutoční spolu s  mimoriadnym zasadnutím AS STU.  

 

Návrh uznesenia č. 9.5/2020 

Akademický senát STU schvaľuje prerušenie rokovania dňa 29.06.2020  a poveruje P AS STU určením 

termínu pokračovania prerušeného zasadnutia AS STU. 

Predseda AS dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Prezentovalo sa:  36 členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  36   proti:   0  zdržal sa: 0) 

AS STU schválil uznesenie č. 9.5/2020 jednomyseľne. 

 

 senátor ŠČ AS STU Eke sa pred ukončením zasadnutia ospravedlnil  dotknutému senátorovi za 

nevhodnú reakciu k jeho  príspevku v rámci diskusie. 

 Predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a spoluprácu a zasadnutie ukončil. 

   

 
 

                                                                                                                                   Marián Peciar, v. r. 

    predseda AS STU 

Overovatelia zápisnice: 

 

J. Híveš, v. r.                       ................................   

 

P. Hubinský, v. r.                 ................................ 

 
 

Zapísala dňa 29.06.2020: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


