AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Z á p i s n i c a č. 6
zo zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. júna 2021 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča STU.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 38 senátorov
Ospravedlnený: I. Michalík (SjF)
Neospravedlnený: P. Vojtek (FAD)
Vzdali sa členstva v AS: D. Eke (ÚM) k 18.06.2021 a T. Šaliga (SvF) k 23.06.2021
Pozastavené členstvo v AS: F. Chudiak (FEI) a K. Smorádková (FCHPT)
Hostia: O. Moravčík, F. Uherek, Ľ. Vitková, A. Michalová, Ľ. Šooš, A Gatial, I. Kotuliak, K. Paulu,
E. Jevčáková,J. Rybanský, K. Macková, M. Michalička, E. Hubeková E. Kučerová, O. Matúšková,
L. Švecová, M. Belko, R. Gogorová, R. Igliar
Verejnosť: F. Šuran, M. Kosíková, R. Belenec, L. Štibrányi, L. Šoltés, zástupcovia RTVS, TASR a HN
K bodu 1/ – Otvorenie
Zasadnutie Akademického senátu STU otvoril a viedol jeho predseda Marián Peciar. Zároveň privítal
prítomných senátorov, prorektorov, hostí, verejnosť.
Pán Chabroň, vedúci útvaru prevádzky a krízového riadenia STU vydal dňa 25.06.2021 Opatrenia pre
zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Správnej rady verejnej
vysokej školy STU, v ktorých stanovil podmienky pre konanie zasadnutia, ktorými sa zasadanie striktne
riadilo.
K bodu 3/ - Odovzdanie Osvedčení za člena AS STU v Bratislave
Predseda AS STU odovzdal Osvedčenia za člena AS STU na dve miesta senátorov; Ing. Barbore
Junasovej za Ing. M. Švolíka – SvF (ukončené členstvo vykonaním štátnej záverečnej skúšky
07.06.2021) a Martinovi Hudcovskému za Ing. J. Vivodíka – MTF (ukončené členstvo vykonaním
štátnej záverečnej skúšky 07.06.2021), ktorí nastupujú ako náhradníci zvolení vo voľbách do AS STU
2019 - 2023.
Predseda AS STU ďalej informoval o vzdaní sa mandátu senátora Denisa Ekeho v AS STU ku dňu
18.06.2021 a Bc. Tomáša. Šaligu, ktorý sa vzdal mandátu 23.06.2021.
V tejto súvislosti predseda AS STU informoval prítomných o právnych stanoviská k funkčnosti
akademického senátu.
- Sekcia legislatívno-právna MŠVVaŠ SR zaslala 26.06.2021 stanovisko, že vzdanie (alebo zánik)
mandátu neznefunkčňuje senát a nebráni voľbe rektora.
- Právnická fakulta UK BA z mája 2021 konštatovala podobný záver...
- Stanovisko generálneho riaditeľa prof. Plavčana vyžiadané predsedom AS STU doc.
Jelemenským 16.10.2014 potvrdzuje, že zloženie AS STU spĺňa zákonom predpísané zloženie.
Predseda AS STU osobne preveroval, že prax v Akademických senátoch vysokých škôl pri
neobsadenom mandáte je rovnaká, teda senáty riadne a právoplatne zasadajú a prijímajú uznesenia.
K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
za skrutátorov boli navrhnutí:
Prezentovalo sa 36 členov AS STU.
za skrutátorov sú navrhnutí:
F. Janíček a V. Nečas

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 zápisnice zo zasadnutia AS boli navrhnutí:
J. Híveš a . L. Gulan
Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať.Prezentovalo sa 37 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 36 proti : 0
zdržal sa : 1)
Návrh bol schválený väčšinou hlasov.
Predseda AS STU prečítal návrh bodov programu zasadnutia AS STU:
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Odovzdanie Osvedčení za člena AS STU v Bratislave
4. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU
31.05.2021
5. Voľby kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 - 2025
6. Rôzne
Predseda AS STU sa opýtal, či má niektorý senátor návrh na ďalšiu úpravu programu.
Žiadne návrhy na úpravu programu neboli, predseda AS STU prečítal program a dal o predloženom
programe ako celku hlasovať.
Prezentovalo sa 38 členov AS STU.
Hlasovanie :
( za : 38 proti : 0
zdržal sa : 0)
Návrh bol schválený jednomyseľne.
K bodu 4/ - Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia
AS STU dňa 31.05.2021
Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS STU 31.05.2021:
K zápisnici zo zasadnutia AS STU konaného dňa 31.05.2021 neboli doručené žiadne pripomienky.
Predseda AS STU sa opýtal, či má niekto z pléna pripomienky k zápisnici. Žiadne pripomienky neboli
vznesené.
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS STU 31.05.2021 – neboli žiadne.
Stručná informácia o udalostiach od zasadnutia AS STU 31.05.2021:
Zasadnutie P AS 14.06.2021 o 14:00 hod.
Predsedníctvo sa na zasadnutí zaoberalo prípravou volieb kandidáta na rektora a udalostiam pred
voľbami, napr. sa zaoberalo aktuálnym stavom mandátov Študentskej časti AS STU v čase volieb, t. j.
28.06.2021.
Zasadnutie mimoriadneho P AS 21.06.2021 o 15:30 hod.
Predsedníctvo sa na zasadnutiach zaoberalo prípravou volieb kandidáta na rektora a udalostiam pred
voľbami, napr. sa zaoberalo aktuálnym stavom mandátov Študentskej časti AS STU v čase volieb, t. j.
28.06.2021.
Zaoberalo sa aj medializovaným vyhlásením senátora Ekeho 13.06.2021 (ktorý sa vzdal mandátu
18.06.2021), v ktorých uvádzal nekorektné údaje a pokúšal sa o škandalizovanie senátu.

K bodu 5/ - Voľba kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025
Predseda AS STU informoval prítomných, že v deň zasadania senátu ráno 28.06.2021 mu jeden
z kandidátov na rektora, prof. Peterka, písomne doručil vzdanie sa kandidatúry a zároveň vyjadril
podporu druhému kandidátovi.
Na hlasovacom lístku bolo preto uvedené meno jediného kandidáta - Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing.
Olivera Moravčíka.
Predseda AS STU ďalej vysvetlil postup pri samotnom hlasovaní. Spôsob hlasovania bol uvedený na
hlasovacom lístku.
Zvolený kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS STU, t. j. min. 23
hlasov.
Hlasovanie je tajné, volebná komisia bude pracovať v samostatnej miestnosti označenej ako „Talárovňa“
v predsálí samotnej rokovacej sály.
Následne sa predseda AS STU opýtal predsedu Volebnej komisie AS STU pre voľby kandidáta na
rektora STU prof. Ing. Petra Hubinského, PhD. či má nejaké pripomienky k samotnému priebehu volieb.
Predseda VK AS STU pre voľby kandidáta na rektora upozornil voličov, aby prichádzali do volebnej
miestnosti po jednom a pokiaľ je to možné mali aj svoje vlastné pero na vyplnenie hlasovacieho lístka.
Volebná komisia AS STU pre voľby kandidáta na rektora STU pracovala v zložení:
Predseda volebnej komisie AS STU pre voľby kandidáta na rektora STU:
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Členovia:
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
doc. Ing. František Ridzoň, PhD.
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Ing. Jaroslav Erdélyi
Ing. Rudolf Husovič
Ing. Branislav Šulgan

Predseda AS STU vyzval volebnú komisiu AS STU pre voľby kandidáta na rektora STU na funkčné
obdobie 2021 – 2025, aby sa odobrala do „Talárovne“ , kde prebehnú voľby a vykonala akt voľby
kandidáta na rektora STU.
Každý člen AS STU svojím podpisom potvrdil prevzatie hlasovacieho lístku a tajným hlasovaním
označil svoju voľbu.
Na hlasovacom lístku pre voľbu bol uvedený jeden kandidát:
1. Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Vyhlásenie výsledkov hlasovania:
Počet členov akademického senátu prítomných na voľbe:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii
Z toho neplatných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov v prospech kandidáta:
Z toho kandidát na rektora získal nasledovný počet hlasov:
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

38
38
38
10
28

28

Keďže kandidát na rektora STU získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS STU predseda
volebnej komisie AS STU predniesol výsledok volieb:
Akademický senát STU si za kandidáta na rektora STU vo volebnom období 2021 - 2025 zvolil
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka
Po vyhlásení výsledkov a ich zverejnení na zasadnutí AS STU vystúpil zvolený kandidát na rektora
STU pred plénum akademického senátu s poďakovaním sa za vyslovenú dôveru.
Predseda AS STU vyhlásením výsledku volieb ukončil voľby kandidáta na rektora STU pre volebné
obdobie 2021-2025.
K bodu 6/ - Rôzne
 Predseda AS STU informoval senátorov, že najbližšie zasadnutie AS STU je plánované podľa
Harmonogramu rokovaní na II. akademický polrok 2020/2021na 25.10.2021
 V prípade neodkladnej potreby zvolať rokovanie AS STU ešte počas letných prázdnin, bolo by
mimoriadne zvolané v termíne 30.08.2021.
 Predseda AS STU sa poďakoval senátorom za vykonanú prácu v AS počas tohto náročného
obdobia, zaželal všetkým príjemnú dovolenku a zasadnutie ukončil.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD., v. r.
predseda Akademického senátu STU

Zápisnicu overili:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., v. r.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD., v. r.

Zapísala: Mgr. Magdaléna Dubecká
dňa 28.06.2021

