
 

Zápisnica č. 8/2020  AS STU zo dňa 31.08.2020 

AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  8 

zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 31.08.2020 o 14:00 hod. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 31 senátorov  

Ospravedlnení: R. Riedlmajer (MTF), R. Móro (FIIT), V. Lukeš, Ľ. Černaj (FEI)  

Pozastavené členstvo v ŠČ AS STU: T. Šaliga, A. Majstrík, T. Tomčo, J. Križánek, M. Kolimár,  

K. Maliniaková 

Neospravedlnení: I. Hudec (FCHPT), K. Smorádková (FCHPT), F. Abrhan (SjF) 

Senát bol schopný uznášania.  

Hostia: M. Fikar (ospr.), O. Moravčík,  F. Uherek, Ľ. Vitková, D. Faktor, I. Kotuliak, L. Šoltés,  

M. Michalička 

 

 

Predseda AS STU na úvod oznámil, že zasadanie sa riadi usmernením vedúceho Útvaru prevádzky 

a krízového riadenia STU p. Ignáca Chabroňa – oznámenie mu bolo zaslané 19.08.2020 – boli vydané 

Opatrenia útvaru prevádzky a krízového riadenia STU pri ohrození verejného zdravia z pandémie 

COVID-19  ....  stanovené max. 49 osôb pre konanie zasadania vo veľkej zasadačke rektora. 

 

 

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 zasadnutí AS 

STU 13.07.2020 

4. Aktuálne otázky STU 

5. Doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 – 2021 

6. Doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 – 2023 

7. Návrh Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu SjF STU číslo 2/2014 Študijný Poriadok 

Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

8. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu STU 

9. Rôzne 

 

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

senátorov a prítomných hostí.  

Ešte pred samotným rokovaním odovzdal predseda AS STU Osvedčenie  za člena AS STU v 

Bratislave Bc. Jozefovi Vivodíkovi, ktorý na základe výsledkov volieb na MTF (volebné obdobie 

2019-2023) nastúpil ako náhradník za Ing. Augustína Starečka. Tento dňa 26.08.2020 obhájil prácu 

PhD. a vzhľadom na túto skutočnosť prestal byť členom AS STU. 

 

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

a členov sčítacej komisie.  

Prezentácia : 31 prítomných senátorov 
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V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

V. Nečas  a D. Eke 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

F. Janíček  a Š. Stanko 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 29     proti : 0      zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodu programu 5. a 6. 

– zloženie volebnej komisie pre doplňovacie voľby ZČ AS FIIT 2020-2021 a 2020-2023. 

Daniela Špirková  

František Ridzoň 

Branislav Šulgan 

  

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 29  proti : 0      zdržal sa : 2) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili: doc. Ing. Danielu Špirkovú, PhD.  

 

Predseda AS STU prečítal body programu zasadnutia AS  STU a  oznámil zmeny, a to stiahnuté body: 

7. Návrh dodatku č.1 k Študijnému poriadku SjF – dekan prof. Šooš materiál písomne stiahol 

27.08.2020. 

8. Návrh dodatku č.1 k Rokovaciemu poriadku – materiál nebol predložený (viac informácii v bode 

Správa o činnosti P AS). 

 

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Nikto sa 

neprihlásil. 

Predseda AS STU prečítal body finálneho programu zasadnutia AS STU a dal o 

predloženom programe ako celku hlasovať 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

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

Návrh programu bol jednomyseľne schválený. 

 

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

pokračujúceho zasadnutia AS STU dňa 13.07.2020 konaného o 09:00 hod. a mimoriadneho 

zasadnutia AS STU dňa 13.07.2020 konaného o 14:00 hod. 

 

Kontrola zápisnice z pokračujúceho zasadnutia AS STU 13.07.2020 konaného o 09:00 hod.: 

K zápisnici z pokračujúceho zasadnutia AS STU konaného dňa 13.07.2020 neboli doručené žiadne 

pripomienky.  

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli 

vznesené. 
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Kontrola uznesení zo zasadnutia AS STU 13.07.2020 konaného o 09:00 hod.:  

Uznesenie č. 1/6/7/20:   

Predsedníctvo AS sa oboznámilo so stavom rozpracovanosti materiálu, ktorý bol vypracovaný na 

základe uznesenia AS STU č. 2.3/2020 z 25.05.2020. Skonštatovalo objektívnosť predložených 

dokumentov a doplnilo niektoré súvisiace dokumenty. PAS poverilo podpredsedu AS STU prezentáciou 

zásadných dokumentov na mimoriadnom zasadnutí AS STU ako prvý bod programu mimoriadneho 

zasadnutia AS STU 13.07.2020 -  bolo splnené. 

 

Kontrola zápisnice z mimoriadneho zasadnutia AS STU 13.07.2020 konaného o 14:00 hod.: 

K zápisnici z mimoriadneho zasadnutia AS STU konaného dňa 13.07.2020 neboli doručené žiadne 

pripomienky.  

Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli 

vznesené. 

Kontrola uznesení z mimoriadneho zasadnutia AS STU 13.07.2020 konaného o 14:00 hod.:  

Neboli žiadne uznesenia. 

 

Mimoriadne zasadnutie P AS 23.07.2020 

Predseda AS STU informoval, že dekan Kotuliak požiadal 20.07.2020 rektora a predsedu AS STU 

o stretnutie s rektorom a senátormi s cieľom informovať o aktuálnej situácii na FIIT k nasledovným 

témam: 

 plán postupných krokov k očisteniu mena FIIT a STU, 

 rozbeh zimného semestra, 

 sfunkčnenie AS FIIT, 

 kariérny rast na FIIT. 

Predseda AS STU zvolal mimoriadne zasadnutie rozšíreného PAS na 23.07.2020, kde sa predmetné 

témy široko diskutovali. 

Predseda AS STU na návrh dekana FIIT navrhol, aby hovorca STU spolu s rektorom STU, dekanom 

FIIT a AS STU pripravil spoločné vyhlásenie s obsahom, že na FIIT STU sú vytvorené podmienky 

pre riadne štúdium v akademickom roku 2020-2021 (vyhlásenie bolo prednostne určené pre študentov, 

aby sa zapísali hlavne do 1. ročníka Bc.). Rektor to podmienil dodaním viacerých konkrétnych 

informácií a bez nich nebol ochotný vyhlásenie vydať.  

 

Zasadnutie P AS 17.08.2020 

Na riadnom zasadnutí PAS odzneli od predsedu AS STU nasledovné informácie: 

 o priebehu a stave výberových konaní na miesta pedagogických a výskumných pracovníkov 

FIIT, 

 o založení KInIT (Kempelenovho inštitútu informačných technológií) pod vedením prof. 

Bielikovej, 

 o potrebe vypísania doplňujúcich volieb do ZČ AS FIIT STU z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru 3 zvolených senátorov. 

Senátor Vranič informoval členov PAS STU o Správe z kontroly z Útvaru hlavného kontrolóra STU. 

O vykonanie tejto kontroly požiadal rektor STU, a to na podnet Správnej rady STU a mal by 

o výsledkoch referovať na najbližšom zasadaní senátu. Deklaroval, že v správe sa záverom napokon 

konštatuje, že dekan FIIT konal pri výkone svojej funkcie v súlade s platnými právnymi predpismi 

a nedošlo k žiadnemu porušeniu predpisov (okrem niekoľkých formálnych chýb). 

Senátor Hubinský navrhol, aby sa v médiách čo najskôr objavila zmienka z PR STU o zmene názvu 

FAaD (pôvodne len FA) STU, ktorá je už zaregistrovaná k 01.09.2020 – taká informácia by mohla 

veľmi pozitívne ovplyvniť pohľad jednak na fakultu, ale aj na celú STU.  

Prorektorka Bakošová navrhla, že by tiež bolo veľmi vhodné informovať v médiách, že MŠVVaŠ SR 

zaradilo od 01.09.2020 MŠ Stubáčik do siete materských škôl.  

Predseda AS STU skonštatoval, že k zverejneniu pozitívneho vyhlásenia o FIIT požadovaného na PAS 

23.07.2020 nedošlo, ale navyše dňa 26.08.2020 odznela v tlači masívna negatívne pôsobiaca 

informácia, že na FIIT je min. 25% pokles zapísaných študentov a hovorca STU pre tlač uviedol, že 
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vyhlásenia FIIT nie sú pravdivé. Teda STU sama iniciatívne informovala v neprospech FIIT, hoci 

dekan FIIT podal úplne opačnú informáciu, ktorú aj zverejnil. Možno konštatovať, že mediálne útoky 

voči STU a FIIT sú iniciované a podporované z vnútorného prostredia a bude to treba rázne vyriešiť. 

Na predsedníctve odznel spoločný názor, ktorý požadoval od rektora, aby STU s hovorcom rozviazala 

pracovný pomer čo najskôr. Jeho iniciatívy a TS poškodzovali dobré meno STU a FIIT už viacero 

mesiacov. 

 

Predseda AS STU tiež uviedol niekoľko informácií zo Správnej rady STU: 

 tajomníčka SR STU p. Jevčáková dňa 27.08.2020 zaslala písomné oznámenie o prerušení 

štúdia Ing. Štefancovej, ktorá je členkou SR STU za študentskú časť AS STU, a to na obdobie 

od 01.09.2020 na 2 roky, 

 informoval, že profesorovi Hudecovi končí dňa 15.11.2020 riadne obdobie členstva v SR STU 

za zamestnaneckú časť AS STU, 

 do dnešného dňa nebol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR odvolaný člen 

Správnej rady STU Ing. Lelovský  (návrh na odvolanie bol schválený na 5. riadnom zasadnutí 

AS STU dňa 29.06.2020 a žiadosť o jeho odvolanie zaslaná ministrovi ŠVVaŠ SR dňa 

03.07.2020), predseda AS STU už pred časom požiadal rektora o nominovanie nového člena 

SR STU z kvóty rektora STU, aby mohlo prebehnúť schválenie chýbajúceho člena v AS STU. 

 

K bodu 4/ - Aktuálne otázky STU 

Predseda AS STU vyzval prorektora prof. Moravčíka v zastúpení rektora STU, aby podal 

informáciu o aktivitách spojených s STU. 

 dňa 06.07.2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie KR STU na tému Zásady prípravy 

rozpisu dotácie na rok 2021, 

 závery kontroly na FIIT STU vyžiadané SR STU, 

 COVID-19 - zasadnutie KŠ STU, dňa 19.08.2020 sa zaoberalo otázkami: 

o postup pri ubytovaní zahraničných študentov (Pokyn riaditeľa ÚZ ŠD a J)  

o požiadavky iných univerzít (UK, ŽU-cca 60, UCM-cca 100, TT Univerzita na 

karanténu v Gabčíkove) -  Vedenie STU má kladné stanovisko ak nebudú kapacity 

využité našimi študentmi 

o organizácia štúdia ZS 20/21 na STU počas pandémie COVID-19 - ZS začne v 

pôvodne plánovanom termíne, otvorenie AR 21.09.2020 (online) 

o organizácia ubytovania v ŠD a J počas pandémie COVID-19  

o odporúča nerealizovať prezenčné hromadné podujatia (promócie, úvody do štúdia, 

otvorenie akad. roku a pod.)  

o informácie budú na viditeľnejšom mieste v rámci webového sídla STU 

o ďalšie stretnutie KŠ 26.08.2020 - riešilo aktuálne otázky výučby  v novom 

akademickom roku, ubytovanie v ŠD STU a príchody zahraničných študentov do 

Gabčíkova 

 definitívne schválenie pokynov pre zahraničných študentov tak, že sú 

zverejnené a použiteľné aj pre partnerské univ. (zatiaľ ŽU, UCM, EU) a 

diskutovanie rozpracovaných pokynov MŠ pre organizáciu štúdia a 

ubytovania na STU 

 paperless STU: úprava dochádzkového systému pre R STU, napr. dovolenkové lístky 

(september - rektorát, neskôr aj ďalšie súčasti), 

 rokovanie s firmou MAGION/Vsetín o možnostiach realizácie modulu EIS - personalistika 

pre oblasť zamestnávania nových pracovníkov a ukončenia pracovného pomeru, 

 rokovania na Mendelovej univerzite v Brne o module kvality v AIS. 

Diskusia :  
Senátor Eke sa opýtal ako to bude s refundáciou za ubytovanie, ak bude výučba prebiehať dištančnou 

metódou namiesto prezentačnej? 
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Prorektor Moravčík  odpovedal, že táto otázka je v riešení a v najbližšej dobe sa  musí doriešiť. 

 

K bodu 5/ -  Doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS FIIT STU 

na funkčné obdobie 2020 – 2021 

Úvodné slovo k materiálom, vypracovaným k tomuto bodu programu, predniesol predseda AS STU 

ako predkladateľ, pričom zdôvodnil potrebu ich vypracovania zánikom členstva (spolu) troch  

senátorov v AS FIIT.  

Materiály sú z dôvodu rozdielneho funkčného obdobia senátorov v AS FIIT rozdelené do dvoch 

skupín:  

 doplňujúce voľby do ZČ AS FIIT na dve uvoľnené miesta na funkčné obdobie 2020-2021 

 doplňujúce voľby do ZČ AS FIIT na jedno uvoľnené miesto na funkčné obdobie 2020- 2023. 

 

5a/ - Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta 

členov zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a informačných technológií STU na 

funkčné obdobie 2020 – 2021 

Predsedníčka LK AS STU informovala, že materiál sa predkladá v zmysle § 26 ods. 7 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s prípravou doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej 

časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 – 2021. 

LK AS STU prerokovala uvedený materiál, nemala k predloženému návrhu žiadne pripomienky a 

odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhnuté 

predkladateľom:                                                                                                                                        

AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na dve uvoľnené 

miesta členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2021 bez pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 1.8/2020: 

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

dve uvoľnené miesta členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 

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

2021 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 1.8/2020 jednomyseľne. 

 

5b/ - Vyhlásenie  doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2021 

Materiál sa predkladá podľa  § 26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s prípravou a organizačným 

zabezpečením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020 – 

2021, a to z dôvodu zániku členstva v zamestnaneckej časti AS FIIT dvom zamestnancom FIIT dňom 

31.08.2020. 

LK AS STU prerokovala materiál, nemala k predloženému návrhu žiadne pripomienky a odporúča 

prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhnuté predkladateľom:                                                                                                                 

Akademický senát STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta 

do zamestnaneckej  časti Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2021 bez pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
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Návrh uznesenia č. 2.8/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta 

do zamestnaneckej  časti Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2021 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 2.8/2020 jednomyseľne. 

 

5c/ - Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej 

časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020-2021 

Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS STU ako predkladateľ, ktorý navrhol, aby volebná 

komisia pracovala v tom istom zložení, ako v prechádzajúcich voľbách do zamestnaneckej časti FIIT, 

vyhlásených Akademickým senátom STU. 

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

AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2020 – 2021. 

 

Návrh zloženia členov volebnej komisie pre DV do ZČ AS FIIT 2020 – 2021: 
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: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU požiadal predsedníčku  sčítacej komisie o vykonanie tajných volieb členov VK 

AS STU pre DV do ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2020 – 2021. 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     25 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       25 

Počet platných hlasovacích lístkov: 25 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 
Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov 

  

1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.       počet získaných hlasov:  24 

2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.     počet získaných hlasov:  25  

3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.    počet získaných hlasov:  24 

4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.     počet získaných hlasov:  25 

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

 

Členovia volebnej komisie AS STU pre DV na dve uvoľnené miesta do ZČ AS FIIT si zvolili  predsedu 

komisie doc. Ing. arch. Leu Rollovú, PhD.  

 

Návrh uznesenia č. 3.8/2020: 

Akademický senát  STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre  doplňujúce voľby na dve uvoľnené 

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

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 



 

Zápisnica č. 8/2020  AS STU zo dňa 31.08.2020 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 3.8/2020 jednomyseľne. 

 

5d/ -  Organizačné pokyny a  harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na dve 

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

Materiál sa predkladá v zmysle § 26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

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

Akademického senátu STU v Bratislave zo dňa 24.06.2019 z dôvodu prípravy a organizačného 

zabezpečenia doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 – 2021.  

Predsedníčka LK AS STU informovala AS STU, že do materiálu boli zapracované ustanovenia, 

týkajúce sa opatrení v súvislosti s ochranou pred ochorením COVID 19 a pred inými prenosnými 

chorobami.  

LK AS STU na základe výsledkov rokovania odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní 

AS STU uznesenie navrhnuté z strany predkladateľa: 

Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na  prípravu  a priebeh 

doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS  FIIT na funkčné obdobie 

2020 – 2021 bez pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 4.8/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na  prípravu  a priebeh 

doplňujúcich volieb na dve uvoľnené miesta do zamestnaneckej časti AS  FIIT na funkčné obdobie 

2020 – 2021 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 4.8/2020 jednomyseľne. 

 

K bodu 6/- Doplňujúce voľby do ZČ AS FIIT na jedno uvoľnené miesto na funkčné obdobie 

2020- 2023 

Úvodné slovo k materiálom, vypracovaným k tomuto bodu programu, predniesol predseda AS STU 

ako predkladateľ, pričom zdôvodnil potrebu ich vypracovania zánikom členstva jedného senátorov 

v AS FIIT. 

 

6a/ - Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto člena 

zamestnaneckej časti AS Fakulty informatiky a informačných technológií STU na funkčné 

obdobie 2020 – 2023. 

Materiál je predložený v zmysle § 26 ods. 7 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 AS 

STU zo dňa 24.06.2019 v súvislosti s prípravou doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto v 

zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2020 – 2023. 

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

uznesenie navrhnuté predkladateľom: 

AS STU schvaľuje materiál Návrh opatrení a harmonogram doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 bez pripomienok. 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 



 

Zápisnica č. 8/2020  AS STU zo dňa 31.08.2020 

 
Návrh uznesenia č. 5.8/2020: 

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

jedno uvoľnené miesto člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty informatiky a 

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

2021 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 5.8/2020 jednomyseľne. 

 
6b/ - Vyhlásenie  doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti 

Akademického senátu  Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020 – 2023 

Materiál sa predkladá podľa  § 26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s prípravou a organizačným 

zabezpečením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2020 – 

2023, a to z dôvodu zániku členstva v zamestnaneckej časti AS FIIT jednej zamestnankyne FIIT dňom 

31.08.2020 v zmysle § 26 ods. 6 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov skončením členstva v zamestnaneckej časti   

akademickej obce fakulty. 

Materiál je doplnený v písm. c)  o ustanovenie, týkajúce sa opatrení v súvislosti s ochranou pred 

ochorením COVID-19, prípadne pred inými prenosnými chorobami. 

LK AS STU prerokovala uvedený materiál, nemala k predloženému návrhu žiadne pripomienky a 

odporúča prijať k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie : 

Akademický senát STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto do zamestnaneckej  časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2023 bez 

pripomienok. 

 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 
 

Návrh uznesenia č. 6.8/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje uznesenie o vyhlásení doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené 

miesto do zamestnaneckej  časti Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2020-2023 bez 

pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 6.8/2020 jednomyseľne. 

 

6c/ -  Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na 

funkčné obdobie 2020 -2023 

Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS STU ako predkladateľ, ktorý navrhol, aby volebná 

komisia pracovala v tom istom zložení, ako v prechádzajúcich voľbách do zamestnaneckej časti FIIT, 

vyhlásených Akademickým senátom STU. 

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

AS STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT 

STU na funkčné obdobie 2020 – 2023. 

 



 

Zápisnica č. 8/2020  AS STU zo dňa 31.08.2020 

Návrh zloženia členov volebnej komisie pre DV do ZČ AS FIIT 2020 – 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: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Predseda AS STU požiadal predsedníčku  sčítacej komisie o vykonanie tajných volieb členov VK AS 

STU pre DV do ZČ AS FIIT na funkčné obdobie 2020 – 2023. 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatovala:  

 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     25 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       25 

Počet platných hlasovacích lístkov:    25 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov 

  

1. prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.    počet získaných hlasov:  24 

2. prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.  počet získaných hlasov:  24 

3. prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. počet získaných hlasov:  24 

4. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.  počet získaných hlasov:  25 

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

 

Členovia volebnej komisie AS STU pre DV na jedno uvoľnené miesto do ZČ AS FIIT na funkčné 

obdobie 2020 - 2023 si zvolili  predsedu komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.  

 

Návrh uznesenia č. 7.8/2020: 

Akademický senát  STU schvaľuje zloženie volebnej komisie pre  doplňujúce voľby na jedno 

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

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 7.8/2020 jednomyseľne. 

 

6d/ -  Organizačné pokyny a  harmonogram  na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb na jedno 

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

Materiál sa predkladá v zmysle § 26 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

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

Akademického senátu STU v Bratislave zo dňa 24.06.2019 z dôvodu prípravy a organizačného 

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

na funkčné obdobie 2020 – 2023.  

Predsedníčka LK AS STU informovala AS STU, že do materiálu boli zapracované ustanovenia, 

týkajúce sa opatrení v súvislosti s ochranou pred ochorením COVID 19 a pred inými prenosnými 

chorobami.  

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

AS STU uznesenie navrhnuté predkladateľom: 

Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na  prípravu  a priebeh 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS  FIIT na funkčné obdobie 

2020 – 2023 bez pripomienok. 



 

Zápisnica č. 8/2020  AS STU zo dňa 31.08.2020 

Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie. 

 

Návrh uznesenia č. 8.8/2020: 

Akademický senát STU schvaľuje Organizačné pokyny a harmonogram na  prípravu  a priebeh 

doplňujúcich volieb na jedno uvoľnené miesto do zamestnaneckej časti AS  FIIT na funkčné obdobie 

2020 – 2023 bez pripomienok. 

Predseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 31 členov AS STU. 

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

AS STU schválil uznesenie č. 8.8/2020 jednomyseľne. 

 

Senátor Vranič poďakoval predsedovi AS STU a členom Volebnej komisie AS STU pre DV do 

zamestnaneckej časti AS FIIT za vykonanú prácu pre sfunkčnenie AS FIIT. 

 

K bodu 8/ - Rôzne 

 Senátor Eke položil otázku k uskutočneniu volieb na FIIT, ak by výučba v termíne volieb 

prebiehala dištančnou metódou vzhľadom na pandemickú situáciu a prijatie opatrení v 

súvislosti s ochranou pred ochorením COVID-19. Predseda  AS STU odpovedal, že výučba 

je niečo iné ako voľby, platia iné pravidlá a volič by si mal uvedomiť, že je nutné, aby fakulta 

už fungovala v normálnom režime s vlastnou samosprávou. 

 Predseda AS STU informoval senátorov, že dňa 12.10.2020 sa bude konať zasadnutie P AS 

STU, termín najbližšieho zasadnutia AS STU je dňa 26.10.2020 a zasadnutie AS STU ukončil. 

 

 

              

Marián Peciar, v. r.  

                        predseda AS STU 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

František Janíček, v. r.   ..................................... 

 

Štefan Stanko, v. r.        .................................... 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 31.08.2020: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


