
 

Zápisnica č. 7/2020  AS STU zo dňa 13.07.2020 o 14:00 hod. 

AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  7 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 13.07.2020 o 14:00 hod. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 34 senátorov  

Ospravedlnení senátori: M. Peciar (predseda AS), P. Pokorný (MTF), D. Eke, (ÚM),  J. Križánek (FA), 

M. Kolimár (FA), K. Maliniaková (FIIT), T. Šaliga (SvF), A. Majstrík (SjF) 

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

Hostia:  M. Fikar, O. Moravčík, M. Bakošová, Ľ. Vitková, A. Kopáčik, F. Uherek, D. Faktor,  

E. Jevčáková, M. Michalička, E. Džuganová Ľ. Šooš (SjF), A. Gatial (FCHPT), M. Čambál,  

O. Matúšková  

Verejnosť: podľa priloženej  prezenčnej listiny 

Program: 

 

1. Otvorenie 

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

komisie AS pre tajné voľby 

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

2019 a následná aktivita do času spracovania tejto správy (predkladá podpredseda AS STU) 

4. Návrh na odvolanie dekana FIIT (predkladá rektor STU) 

5. Rôzne 

 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

Zasadnutie AS STU  otvoril a viedol podpredseda akademického senátu STU Štefan Stanko, ktorý  

privítal senátorov, rektora STU, prítomných hostí SR STU a verejnosť. Vysvetlil neočakávanú 

neprítomnosť predsedu AS z dôvodu osobnej karantény vzhľadom na možnú nákazu infekčným 

ochorením COVID-19 a teda dôvod prečo predsedá mimoriadnemu zasadnutiu AS STU zvolaného 

rektorom STU. 

Ďalej informoval, že na základe námietok niektorých členov AS STU po zasadnutí AS STU dňa 

29.06.2020 a na základe zhoršenej mimoriadnej situácie týkajúceho sa COVID-19 boli krízovým 

štábom STU prijaté sprísnené opatrenia aj vo vnútri auly týkajúce sa aj účasti verejnosti. 

V zmysle vydaných Opatrení pre zasadnutia AS STU konaných dňa 13.07.2020 o 09:00 hod. a o 14:00 

hodine v Aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava Útvarom prevádzky a krízového riadenia ako 

kompetentná zložka na úseku civilnej ochrany a riadenia krízových situácii v pôsobnosti Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave zo dňa 07.07.2020   o. i. bolo žiadúce nasledovné : 

 prispôsobenie kapacity auly aktuálnym epidemiologickým podmienkam podľa odporúčaní 

krízového štábu  -  sedenie v každej druhej rade do šachovnicového  tvaru. 

 Zasadnutia Akademického senátu dňa 13. 07. 2020 zo začiatkom o 09,00 hod. a 14,00 hod.sa 

v Aule  Dionýza Ilkoviča, Mýtna ul. 36, Ba, môže zúčastniť  max. 81 osôb – okrem účastníkov 

za predsedníckym stolom. 

 V prípade porušenia z niektorých uvedených opatrení, môže gestor podujatia, 

predseda/podpredseda  AS STU, rokovanie senátu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť. 

 

 

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

sčítacej komisie pre tajné voľby  

 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 
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 M. Naď a B. Šulgan 

Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 34  proti : 0      zdržal sa : 0) 

Návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

- za overovateľov boli navrhnutí: 

J. Híveš  a P. Hubinský 

Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 33  proti : 0      zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov. 

 

Podpredseda AS STU  prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajné voľby k bodu 4. 

programu. 

1/ Milan Andráš 

2/ Ľuboš Černaj  

3/ František Ridzoň 

Podpredseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 33  proti : 0      zdržal sa : 1) 

Návrh bol schválený väčšinou hlasov . 

Členovia sčítacej komisie si za predsedu zvolili Milana Andráša. 

 

Podpredseda AS STU dal  hlasovať o navrhovanom programe zasadnutia AS STU. 

Prezentovalo sa:  34  členov AS STU. 

Hlasovanie : 

(za:  33   proti:   0  zdržal sa: 1) 

Program rokovania bol schválený väčšinou hlasov. 

 

K bodu 3/ – Správa zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny vedenia FIIT od 

volieb v júni 2019 a následná aktivita do času spracovania tejto správy  

Podpredseda AS STU  informoval, že PAS sa detailne oboznámilo so zhromaždenou faktografiou 

činností a udalostí súvisiacich s vývojom na FIIT od voľby kandidáta na dekana FIIT, PAS sa zaoberalo 

doručenými informáciami rektora, dekana FIIT a predsedu AS STU a skonštatovalo, že dokumenty 

a skutočnosti predložené a prerokované na PAS 6.7.2020 sú objektívne. PAS poverilo podpredsedu AS 

STU podať formou ústnej prezentácie správu v zmysle uznesenia PAS č. 1/6/7/20 zo dňa 06.07.2020. 

Podpredseda  AS STU ako predkladateľ tohto materiálu následne predniesol správu. 

Následne podpredseda AS STU otvoril diskusiu: 

Senátor Hubinský zrekapituloval všetky dátumy volieb do AS FIIT, ktoré boli zrealizované od júna 2019 

(aj neplatné a nezrealizované kvôli COVID-19). 

Senátor Hudec poukázal na tendenčne podaný záver správy .... . 

Diskusia bola veľmi obsiahla a nie všetky diskusné príspevky boli relevantné k  prerokovávanému bodu. 

Diskusie sa zúčastnili senátori Čaplovič, Rektor STU, Škultétyová, Šimko, Hruštinec, Móro, Vranič, 

Chmelko, Janíček, predseda SR STU, i viacerí hostia z radov pedagógov a študentov. 

V rámci diskusie vystúpil aj predseda SR STU so svojim obsiahlym príspevkom, na ktorý senátori 

reagovali opäť  rozsiahlou diskusiou . 

 

Po skončení diskusie podpredseda AS prečítal návrh uznesenia číslo 1.7/2020: 

Akademický senát STU prerokoval Správu zistení Predsedníctva AS STU vykonaných v rámci zmeny 

vedenia FIIT od volieb v júni 2019 a následná aktivita do času spracovania tejto správy  

v zmysle uznesenia AS STU č. 2.3/2020 zo dňa 25.05.2020 a uznesenia P AS STU č. 1/6/7/2020 zo dňa 

06.07.2020. 



 

Zápisnica č. 7/2020  AS STU zo dňa 13.07.2020 o 14:00 hod. 

Podpredseda AS STU dal o návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa: 34 členov AS STU 

Hlasovanie :  

( za : 19    proti : 4     zdržal sa : 11) 

AS STU schválil uznesenie č. 1.7/2020 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 4/ - Návrh na odvolanie dekana FIIT STU 

Rektor STU ako predkladateľ a aj spracovateľ tohto materiálu zdôvodnil vypracovanie a predloženie 

materiálu na rokovanie AS STU. Návrh je vypracovaný v zmysle §28 ods. 3 písm. c) Zákona o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vo väzbe na Čl. 11 bod 18 písm. b) 

Štatútu Slovenskej technickej univerzity  na vyslovenie súhlasu s odvolaním dekana Fakulty 

Informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ivana 

Kotuliaka, PhD. 

Svoje rozhodnutie rektor STU vysvetlil, že v zmysle citovaného §28 ods. 3 písm. c) Zákona o Vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: „Z vlastného podnetu môže rektor 

so súhlasom Akademického senátu fakulty odvolať dekana, ak dekan vážne poškodil záujem Verejnej 

vysokej školy alebo fakulty“.  

Z dôvodu neexistencie Akademického senátu fakulty informatiky a informačných technológii podal 

tento návrh v súlade s Čl. 11 bod 18 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na schválenie 

Akademickému senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Mal za preukázané, že dekan fakulty prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. konaním vo svojej funkcii dekana 

vážne poškodil a naďalej poškodzuje záujem Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako aj 

samotnej Fakulty informatiky a informačných technológií.  

Dekan fakulty dňa 9.1.2020 ukončil pracovný pomer bývalej dekanke prof. Ing. Márii Bielikovej, PhD. 

aplikáciou §68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v platnom znení. Tiež, napriek svojmu písomnému 

sľubu, prijal pred konaním volieb do Akademického senátu FIIT veľký počet nových zamestnancov. 

Mal za to, že tento postup bol účelový, motivovaný inými cieľmi a neobhájiteľný vo svojej podstate. 

Týmto konaním dekana sa spustila dramatická degradácia vzťahov medzi zamestnancami navzájom a 

medzi študentmi. Táto degradácia sa intenzívne reflektovala v médiách, aktivizovala študentov a 

podstatnú časť zamestnancov. Celkový dôsledok konania dekana hodnôt ako polročnú devastáciu 

dobrého mena Slovenskej technickej univerzity. Výsledkom je odchod značnej časti garantujúcich 

pedagógov, odborných asistentov, doktorandov a študentov a taktiež strata dobrého mena STU u 

významných slovenských IT firiem. 

 

Zároveň predstavil aj potenciálneho mediátora – prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. pre urovnanie situácie 

a vrátenie fakulty do normálneho stavu. 

 

LK AS STU prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí dňa 13.07.2020 o 13:00 hod. a po diskusii 

všetkých členov komisie  LK hlasovala o odporúčaní prijať navrhovateľov návrh uznesenia k materiálu. 

Z 9 členov LK AS STU boli za prijatie uznesenia navrhovaného predkladateľom 4 členovia z 9 

prítomných členov legislatívnej komisie AS STU. 

Navrhované uznesenie tak neprešlo v legislatívnej komisii. 

 

Diskusia: 

Senátor Šimko vystúpil so svojim príspevkom, v ktorom zhodnotil celú situáciu na FIIT od volieb  

dekana v roku 2019 až po súčasný stav a vyzval senátorov, aby zvážili svoje pre a proti pri hlasovaní 

o návrhu na odvolanie dekana FIIT STU.  

Senátor Bittera vyzval prof. Kopáčika, aby predstavil prvé kroky ako potenciálneho krízového manažéra 

na FIIT. Prof. Kopáčik sa vyjadril veľmi stručne a jasne, že potrebuje k prijatiu nejakej stratégie veľmi 

podrobne si naštudovať a oboznámiť sa interne so stavom, ktorý vládne na fakulte najmä personálne ale 

i stavom študentov. 

 

Senátor Bittera mal ešte otázku, či  prof. Kopáčik bude mať, ak teda prejde návrh o odvolaní dekana 

FIIT, dvojakú funkciu – prorektor a dekan 

Rektor reagoval, že prof. Kopáčik bude súčasne vykonávať funkciu prorektora a povereného dekana 

FIIT. 
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Podpredseda AS STU vyzval prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD., dekana FIIT, aby sa ujal slova, vysvetlil 

a zaujal stanovisko jednak k materiálu, ale aj k celej situácii na FIIT. 

Prof. Kotuliak podal vo svojom vystúpení  akademickému senátu STU časový prierez stavu a situácie 

na fakulte, uviedol fakty odzrkadľujúce aktuálny stav fakulty. Zároveň sa poďakoval AS STU za prácu, 

ktorú vykonal v  súvislosti s riešením situácie na FIIT a reagoval na vystúpenia diskutujúcich. 

Vyjadril sa tiež k výpovedi prof. Bielikovej. 

 

Predsedníčka LK AS STU sa opýtala o aké konkrétne porušenia dekana išlo, nebolo žiadne 

konkretizované v návrhu na odvolanie dekana FIIT, ktorými by bolo preukázané, že konaním vo svojej 

funkcii dekana vážne poškodil a naďalej poškodzuje záujem Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave ako aj samotnej Fakulty informatiky a informačných technológií.  

Podpredseda AS STU  prečítal list – Šanca pre prof. Kotuliaka  podpísaný 59 zamestnancami FIIT. 

Následne predniesol návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Za ukončenie diskusie  hlasovalo 13 senátorov.               

Návrh na ukončenie diskusie nebol schválený.  

 

V diskusii sa pokračovalo: 

Ako odozva na prečítanie listu podpredsedom AS STU sa prihlásil do diskusie Ing. Jarábek (študent 

FIIT-verejnosť) a požiadal, aby mohol prečítať  (výzvu, otvorený list) študentov FIIT, ktorí si stoja za 

odvolaním dekana, čo mu bolo umožnené. 

V diskusii ďalej vystúpili senátori Husovič, Vranič, Hruštinec, Chmelko, ale aj verejnosť; - Štefancová 

– študentka FIIT. 

Podpredseda AS STU vyzval člena SR STU pána Marka, aby predniesol svoj diskusný príspevok, 

o ktorý vopred požiadal mailom predsedu AS STU.  

Priestor na príspevok dostal ešte aj predseda SR STU pán Ftáčnik. 

Rokovanie senátu už trvalo viac ako päť hodín. 

Senátor Janíček podal návrh, aby sa diskusia ukončila. 

Podpredseda AS STU dal o návrhu  na ukončenie diskusie hlasovať: 

Prezentovalo sa 34 členov AS STU. 

Hlasovanie :  

( za : 31             proti : 1       zdržal sa : 2 ) 

 Návrh na ukončenie diskusie prešiel väčšinou hlasov. 

 

Podpredseda AS STU pristúpil k tajnému hlasovaniu o návrhu na odvolanie dekana FIIT. 

Informoval prítomných senátorov o spôsobe hlasovania. Po rozdaní hlasovacích lístkov sa pristúpilo 

k tajnému hlasovaniu o odvolaní dekana FIIT STU. Následne požiadal  sčítaciu komisiu o vykonanie 

tajných volieb. Hlasovacie lístky boli vydané výlučne proti podpisu. 

 

Návrh uznesenia č. 2.7/2020: 

Akademický senát STU v zmysle §28 ods. 3 písm. c) Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení vo väzbe na Čl. 11 bod 18 písm. b) Štatútu Slovenskej technickej 

univerzity schvaľuje návrh rektora na odvolanie prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. z funkcie dekana 

Fakulty Informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

Predseda sčítacej komisie AS STU prečítal výsledky tajného hlasovania: 

 

Sčítacia komisia  AS STU  konštatuje, že:  

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:     34 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:       34 

Počet platných hlasovacích lístkov: 34 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 
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Dekan navrhovaný na odvolanie Hlasujem       

ZA 

Hlasujem  

PROTI 

ZDRŽIAVAM SA 

hlasovania 

 prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 18 13 3 

    

 

Sčítacia komisia konštatuje, že návrh na odvolanie  dekana Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU nebol schválený akademickým senátom STU (na schválenie tohto uznesenia je 

potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS STU, min. 23).  

 

AS STU neschválil  uznesenie č. 2.7/2020. 

 

 

K bodu 17/ - Rôzne 

 

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

 Zároveň informoval, že najbližšie zasadnutie AS STU je naplánované zatiaľ na 

31.08.2020. 

   
 

 

 

 

 

                                                                                                                                Štefan Stanko, v. r. 

                   podpredseda AS STU 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ján Híveš, v. r.                       ................................   

 

Peter  Hubinský, v. r.                 ................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa 13.07.2020: Magdaléna Dubecká 

                                          tajomníčka AS STU 


