AKADEMICKÝ SENÁT
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 4
z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (AS STU) konaného dňa 10.05.2021 o 14:00 hod.
______________________________________________________________________________
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 36 senátorov
Ospravedlnení: L. Rollová (FAD), V. Vranič (FIIT), T. Šaliga (SvF), M. Švolík (SvF), K.
Smorádková (FCHPT), J. Erdélyi (FIIT). P. Vojtek (FAD), S. Jágriková (FAD)
Neospravedlnení : I. Michalík (SjF), K. Maliniaková (FIIT)
Senát bol schopný uznášania.
Prizvaní účastníci a hostia: Ľ. Vitková, M. Michalička, K. Macková, J. Rybanský
Verejnosť:
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý privítal
senátorov, povereného rektora STU a prítomných hostí.
Predseda oznámil, že zo zasadnutia AS STU bude prenášaný zvukový aj obrazový záznam. V rámci
GDPR o ochrane osobných údajov udelil predseda AS STU aj poverený rektor STU súhlas
s obrazovým prenosom.
V súvislosti s prijatým Uznesením vlády SR č. 808 o zákaze vychádzania zo dňa 31. decembra 2020
s predĺženou platnosťou do 28.05.2021 bolo potvrdené, že fyzická prítomnosť senátorov na zasadnutí
AS STU je nevyhnutná na zabezpečenie potrebných úkonov s cieľom predísť možným škodám, ktoré
by mohli Slovenskej technickej univerzite vzniknúť nesplnením povinnosti vyplývajúcich z
vykonávania mandátu senátora Akademického senátu STU v Bratislave.
Zasadnutie AS STU sa uskutočnilo za dodržania podmienok ustanovených v § 4 ods. 5 písm. d)
vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021 zo dňa 29.4.2021.
V zmysle vyhlášky č.175/2021 zo dňa 15.4.2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
bolo nariadené podľa § 2 ods.1 - všetkým osobám riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a
ústa) použitím respirátora.
Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU, vydal 03.05.2021 Opatrenia pre
zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Správnej rady
verejnej vysokej školy STU, ktorými sa zasadnutie AS STU riadilo.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
Prezentácia : 34 prítomných senátorov
V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí:
František Ridzoň a Ján Híveš
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
- za overovateľov boli navrhnutí:
Ivan Hudec a Branislav Šulgan
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
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Hlasovanie :
( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Návrh na členov sčítacej komisie pre tajnú voľbu k bodu 4 programu zasadnutia AS STU
Predseda AS prečítal návrh zloženia členov sčítacej komisie pre tajnú voľbu Mikuláš Bittera
Štefan Stanko
Andrej Majstrík
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať,
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 32 proti : 0 zdržal sa : 2)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Členovia sčítacej komisie si za svojho predsedu zvolili doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD..
Predseda AS STU prečítal navrhnutý program zasadnutia AS STU:
1.

Otvorenie

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľba
členov sčítacej komisie AS STU pre tajné voľby kandidáta na rektora STU
3. Kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU dňa 26.04.2021
4. Návrhy materiálov pre tajné voľby kandidáta na rektora STU
5. Rôzne
Senátor Lukeš sa opýtal na funkčnosť AS STU v prípadoch pozastavenia členstva u študentov
prechádzajúcich na vyšší stupeň výučby a končiacich doktorandov, či by nebolo vhodné zaradiť aj
tento bod do programu zasadnutia.
Predseda AS STU informoval senátorov, že materiál k tejto problematike je už rozpracovaný
a vzhľadom na to, že toto mimoriadne zasadnutie je zvolané z dôvodu prípravy a schvaľovania
materiálov k voľbám rektora STU, budeme sa mu venovať na najbližšom riadnom zasadnutí AS STU.
Predseda AS STU sa opýtal či má niektorý senátor návrh na ďalšiu úpravu programu.
Žiadne ďalšie návrhy na úpravu neboli, predseda AS STU prečítal a dal o predloženom programe ako
celku hlasovať.
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 3/ - Kontrola zápisnice a plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU dňa 26.04.2021
Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 26.04.2021:
K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 26.04.2021 neboli doručené žiadne pripomienky.
Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli
vznesené.
Senátor Janíček upozornil na svoju požiadavku, ktorú vyjadril na ostatnom zasadnutí AS STU dňa
26.04.2021 a to, zaujať písomné stanovisko vedenia STU k stavu akreditácie, funkčného miesta
profesorov a docentov vo veku nad 70 rokov, či zosúladeniu existujúcich študijných programov (záp.
AS STU č. 3/2021 bod3/).
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Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 01.03.2021 – neboli žiadne.
Predseda AS STU informoval, že dňa 26.04.2021 poveril Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Olivera
Moravčíka výkonom funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a to na obdobie od
schválenia návrhu v AS STU do vymenovania nového rektora STU.
O poverení informoval ministra školstva vedy výskumu a športu SR pána Branislava Gröhlinga
mailom dňa 28.04.2021 a listom dňa 04.05.2021 (poverenie s notársky overeným podpisom + výpis
uznesenia č. 1.3/2021 zo zápisnice AS STU 3/2021 zo dňa 26.04.2021).
K bodu 4 / - Návrhy materiálov pre tajné voľby kandidáta na rektora STU
Predseda AS STU uviedol tento bod s tým, že ako už bolo uvedené, rektor STU bol dňa 22.04.2021
odvolaný z funkcie.
Z uvedeného dôvodu sú na rokovanie AS STU predložené 3 materiály :
- Zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora STU
- Návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na
funkčné obdobie 2021-2025
- Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021-2025
4.1 - Návrh na zloženie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora STU
Materiál sa predkladá v súlade s čl. 2 bod 2 prílohy č. 1 Štatútu STU a v súvislosti s prípravou volieb
kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025.
Legislatívna komisia AS STU skonštatovala, že Volebnú komisiu volí a odvoláva AS STU na návrh
predsedníctva AS.
LK AS STU prerokovala materiál so zapracovanými pripomienkami a odporúča prijať
k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje zloženie volebnej komisie
AS STU pre voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025.
Diskusia: neboli žiadne príspevky do diskusie.
Predseda AS STU pripomenul, že každý člen Akademického senátu STU prítomný na tomto zasadnutí
si prevezme proti podpisu hlasovací lístok, na ktorom označí symbolom X jednu z možností
uvedených v tabuľke pri mene navrhovaného člena VK.
Predseda AS STU vyzval sčítaciu komisiu AS STU na vykonanie tajných volieb zloženia VK pre
voľby kandidáta na rektora STU.
Po prevzatí a následnom odovzdaní hlasovacích lístkov sa sčítacia komisia odobrala k sčítaniu hlasov.
Predseda sčítacej komisie prečítal výsledky tajných volieb o návrhu na zloženie Volebnej komisie AS
STU pre voľby kandidáta na rektora STU:
Počet oprávnených voličov:
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
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44
34
34
34
0

Po sčítaní hlasov:

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

za
31

proti
2

zdržal sa
1

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.

31

1

2

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

31

2

1

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

32

1

1

doc. Ing. František Ridzoň, PhD.

31

0

3

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

34

0

0

doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

32

0

2

JUDr. Janka Zajacová, PhD.

31

1

2

Ing. Jaroslav Erdélyi, študent

31

2

1

Ing. Rudolf Husovič, študent

34

0

0

Ing. Branislav Šulgan, študent

33

0

1

Záver:
Sčítacia komisia AS STU konštatuje, že návrh na zloženie Volebnej komisie AS STU pre voľby
kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025 bol schválený Akademickým
senátom STU väčšinou hlasov.
Uznesenie č. 1. 4/2021
Akademický senát STU schvaľuje zloženie volebnej komisie AS STU pre voľby kandidáta na rektora
STU na funkčné obdobie 2021 – 2025.
Predseda AS STU požiadal členov komisie pre voľby kandidáta na rektora STU, aby si zvolili
predsedu komisie a na krátky čas prerušil rokovanie AS STU.
Následne sa členovia novozvolenej volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora STU odobrali
do samostatnej miestnosti, kde si zvolili svojho predsedu a stal sa ním:

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
4.2 - Návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave
na funkčné obdobie 2021 – 2025
Predseda AS STU uviedol predložený materiál s tým, že do materiálu bude doplnené meno zvoleného
predsedu volebnej komisie (str. 6 a 7 ) na str. 8 zabezpečenie volieb „útvar kvestora STU a po
schválení tohto materiálu AS STU aj dátum schválenia na poslednej strane predloženého dokumentu.
Následne požiadal predsedníčku LK AS STU o stanovisko k predloženému materiálu.
Predsedníčka LK AS STU informovala o predkladanom materiáli:
Materiál sa predkladá v súlade s prílohou č. 1 Štatútu STU „Volebný poriadok pre voľby kandidáta
na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“ v súvislosti s prípravou volieb kandidáta na
rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025, a to z dôvodu odvolania Miroslava Fikara z funkcie
rektora STU prezidentkou SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Členovia legislatívnej komisie v rámci diskusie vzniesli návrhy a pripomienky, a to najmä v časti
materiálu, ktorá sa týkala upresnenia spôsobu a formy doručovania návrhov na kandidáta na rektora
STU. Navrhované úpravy boli na základe konsenzu členov LK AS STU na zasadnutí LK AS STU
naformulované a zapracované do materiálu vo finálnej podobe.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál so zapracovanými úpravami a odporúča prijať
k predloženému materiálu na rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh harmonogramu
a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025.
Diskusia:
Senátor Eke – mal otázku či sa nedajú presunúť samotné voľby rektora na skorší termín, pretože viacerí
študenti končia ŠZŠ práve v období volieb.
Predseda AS STU odpovedal, že termíny harmonogramu volieb sú stanovené v zmysle Prílohy č. 1
Štatútu STU a najskorší možný termín je stanovený na 28.06.2021. Preto je potrebné v odôvodnených
prípadoch, aby fakulty, kde nemajú zvolených ani náhradníkov, vykonali ešte do tohto termínu
doplňujúce voľby.
Senátor Riedlmajer v rámci diskusie položil otázku, či ukončenie členstva študentov v AS STU z
dôvodu skončenia ich štúdia nenaruší funkčnosť AS STU pri voľbe kandidáta na rektora. Tiež
diskutoval, či v predloženom harmonograme volieb nemá byť explicitne spomenutý aj bod zverejnenie
výsledkov volieb.
Do tejto diskusie sa zapojili aj senátori Nahálka, Hubinský, Majstrík.
Poverený rektor STU pripomenul, že je v silách AO STU, aby voľby prebehli korektne, bez
akéhokoľvek spochybnenia.
Senátor Hudec mal poznámku k predstavovaniu kandidátov na rektora STU. Ako bude prebiehať toto
predstavovanie online alebo prezenčne?
Predseda AS STU povedal, že VK pre voľby kandidáta na rektora STU by mohla vydať k tomuto
usmernenie.... s prihliadnutím na aktuálnu pandemickú situáciu.
Predsedníčka LK AS STU k ŠČ AS STU uviedla, že podmienky funkčnosti zasadnutia AS STU sú
schválené v Rokovacom poriadku AS STU (Čl. 3 ods. 6 a 7). Zároveň podotkla, že všetky dokumenty
týkajúce sa aktuálnych volieb, VK zverejňuje na webovej stránke STU.
Diskusia sa skončila.
Návrh uznesenia č. 2. 4/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje návrh harmonogramu
a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025.
Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 33 proti : 0 zdržal sa : 1)
AS STU schválil uznesenie č. 2. 4/2021 väčšinou hlasov.
4.3 - Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na
funkčné obdobie 2021-2025
Materiál Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora STU je predložený v súlade s prílohou č. 1 Štatútu
STU „Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“
a to z dôvodu odvolania rektora prezidentkou SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda AS STU informoval o zmenách v predloženom materiáli, ktoré boli formulované na
zasadnutí LK AS STU a v materiáli neboli zapracované.
K tomuto materiálu neboli žiadne pripomienky.
Legislatívna komisia AS STU prerokovala materiál a odporúča prijať k predloženému materiálu na
rokovaní AS STU uznesenie navrhované predkladateľom:
„Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje uznesenie o vyhlásení
volieb kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 –
2025.“
Návrh uznesenia č. 3. 4/2021:
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje uznesenie o vyhlásení
volieb kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2021 –
2025.
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Predseda AS STU dal hlasovať o návrhu uznesenia:
Prezentovalo sa 34 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 34 proti : 0 zdržal sa : 0)
AS STU schválil uznesenie č. 3. 4/2021 jednomyseľne.
K bodu 5/ - Rôzne




Predseda AS STU informoval senátorov, že najbližšie riadne zasadnutie AS STU sa bude
konať dňa 31.05.2021 o 14:00 hod. v Aule D. Ilkoviča.
Predsedníctvo AS STU sa bude konať dňa 17.05.2021.
Senátor Hudec upozornil na najbližší termín zasadnutia s tým, že na fakultách práve v čase
plánovaného zasadnutia AS STU budú prebiehať štátnice. Vyjadril tiež morálny apel a osobnú
výzvu pre senátorov, aby zvažovalli prípadné návrhy kandidátov na rektora z radov senátorov.

Následne predseda AS STU poďakoval senátorom za účasť a rokovanie ukončil.

Marián Peciar, v. r.
predseda AS STU

Overovatelia zápisnice:
Ivan Hudec, v. r.
Branislav Šulgan, v. r.

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

Zapísala dňa 10.05.2021: Magdaléna Dubecká
tajomníčka AS STU
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