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Správa 

o činnosti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za  

akademický rok 2020/2021 

___________________________________________________________________________ 

 

 

V akademickom roku 2020/2021 sa uskutočnilo 8 zasadnutí  Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a to; 26.10.2020, 23.11.2020, 

01.02.2021, 01.03.2021, 26.04.2021, mimoriadne zasadnutie AS STU 10.05.2021, 31.05.2021 

a 28.06.2021.  

Zasadnutia akademického senátu STU sa uskutočňujú spravidla posledný pondelok 

v kalendárnom mesiaci (okrem prázdnin). 

Predsedníctvo AS STU malo okrem riadnych zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú spravidla 2 týždne 

pred riadnym zasadnutím senátu, aj 6 mimoriadnych zasadnutí PAS STU, zvolanie ktorých si 

vyžadovala situácia na  STU po schválení návrhu  na odvolanie rektora STU senátom STU  

 

Zasadnutia komisií pri AS STU: 

- Ekonomická komisia zasadala    3x 

- Legislatívna komisia zasadala    7x 

- Pedagogická komisia zasadala    3x 

- Volebná komisia AS STU pre voľby rektora STU: zasadala 3x a zaoberala sa prípravou 

materiálov, organizačných pokynov a  harmonogramu  na prípravu a priebeh volieb 

kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021 – 2025.  

Zasadnutia komisií nie sú pravidelné, zvolávajú sa podľa potreby prerokovať konkrétne 

materiály. 

 

Rokovania AS STU: 

 

Akademický senát STU (AS STU) prijal na svojich zasadnutiach uznesenia, väčšinou 

k materiálom, ktoré v zmysle zákona o vysokých školách musia byť predložené na schválenie 

akademickému senátu univerzity. K materiálom predloženým na prerokovanie AS STU prijal 

príslušné závery a odporúčania a niektoré zobral na vedomie. 

Na svojich zasadnutiach prerokovával  o. i. aj štandardné body programov zasadnutí ako sú 

aktuálne otázky STU, správy o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí AS STU. 

Zasadnutie AS STU dňa 26.10.2020; okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, 

ekonomickej a pedagogickej činnosti STU bola prerokovaná aj Správa stálej volebnej komisie 

AS STU, v ktorej bolo uvedené, že doplňujúce voľby do ŠČ AS STU  za volebné obvody SjF 

STU - 1 mandát a FAD STU - 1 mandát sa uskutočnili v dňoch 14.10.2020 (SjF) a od 12.10. 

do 17.10.2020 (FAD) s konštatovaním, že na oboch súčastiach STU prebehli tieto voľby 

korektne a bezproblémovo. 

Závažným bodom rokovania tohto AS STU bolo prerokovanie návrhu PAS STU na odvolanie 

rektora STU. Po skončení diskusie členovia AS  pristúpili k tajnému hlasovaniu o návrhu na 

odvolanie rektora STU. 

Sčítacia komisia AS STU konštatovala, že návrh na odvolanie prof. Ing. Miroslava Fikara, 

DrSc. rektora STU bol schválený Akademickým senátom STU väčšinou hlasov; zo 42 

prítomných senátorov bolo 25 za, 14 proti a 3 sa zdržali hlasovania.  

Predseda AS STU navrhol v tomto bode rokovanie AS STU prerušiť a jeho pokračovanie  

navrhol na dňa 02.11.2020 o 14:00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča. 

Členovia AS STU odsúhlasili tento návrh jednomyseľne. 

Mimoriadne zasadnutie P AS STU dňa 30.10.2020; na svojom zasadnutí prerokovalo žiadosť 

ŠČ AS STU uvedenú v bode 1 Uznesenia č. 1 zo dňa 29.10.2020 o opätovné prerokovanie 

Uznesenia AS STU, ktorým bol v bode č. 7 na zasadnutí AS STU dňa 26.10.2020 schválený 

návrh Predsedníctva AS STU na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a 
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prijalo uznesenia 1 až 4/30/10/2020. Všetky tieto uznesenia boli prijaté jednomyseľne. Na záver 

prijalo predsedníctvo AS STU Uznesenie č.5/30/10/2020: „Predsedníctvo AS STU na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 30.10.2020 preskúmalo žiadosť ŠČ AS STU uvedenú v Uznesení 

č. 1 študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo 

dňa 29.10.2020 a rozhodlo, že uznesenie AS STU č. 1.9/2020 zo dňa 26.10.2020 nezaradí na 

opätovné prerokovanie v AS STU. Toto rozhodnutie Predsedníctva AS STU o predmetnom 

uznesení AS STU č. 1.9/2020 je podľa čl. 11 bod 4 Rokovacieho poriadku AS STU konečné.“ 

Uznesenie č. 5/30/10/2020 bolo schválené jednomyseľne.   

Dňa 02.11.2020 sa malo konať pokračujúce zasadnutie AS STU s bodmi programu, ktoré sa 

nestihli prerokovať na riadnom zasadaní AS STU dňa 26.10.2020. Toto zasadnutie bolo zrušené 

z dôvodu neschopnosti uznášania sa (v zmysle Čl. 11 bod 1 Rokovacieho poriadku STU zo dňa 

26.02.2013). Zo zasadnutia sa v priebehu dní 31.10. – 01.11.2020 ospravedlnilo (mailom) 18 

senátorov za ZČ AS STU a 6 senátorov za ŠČ AS STU zrejme z dôvodu, že v uvedených dňoch 

prebiehalo celoplošné testovanie COVID-19 a malo to súvis s ich ospravedlnenou neúčasťou 

na zasadnutí. Všetky ospravedlnenia boli riadne zaprotokolované. 

Predsedníctvo sa v ďalšom zaoberalo prípravou riadneho zasadnutia a programu AS STU dňa 

23.11.2020. Predseda AS STU oznámil body navrhované predsedom senátu STU a prijal body 

na rokovanie AS STU navrhované rektorom STU. Zároveň boli jednotlivé body pridelené na 

prerokovanie v komisiách AS STU. 

Zasadnutie AS STU dňa 23.11.2020; zasadnutie AS STU sa konalo v plánovanom termíne, 

podmienky pre možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené 

dodržaním prísnych opatrení a odporúčaní MZ SR a KŠ STU s max. počtom osôb 81. 

Prerokované boli okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej 

činnosti STU aj materiály zo zrušeného pokračujúceho zasadnutia AS STU dňa 02.11.2020. 

 

-------------------------------------------------------------2021---------------------------------------------- 

 

Dňa 18.01.2021 sa konalo riadne zasadnutie Predsedníctva AS STU s bodom programu 

prípravy riadneho zasadnutie AS STU dňa 01.02.2021. 

Dňa 28.01.2021 sa konalo mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS STU, z dôvodu,   

„prípravy“ paragrafového znenia novely Zákona o vysokých školách! V rámci vzájomného 

informovania sa predsedov akademických senátov vysokých škôl Slovenska predseda P AS 

STU informoval prítomných o aktuálnych skutočnostiach,  k tejto „novele“. Prerokovaná bola 

aj informácia o komunikácii s MŠVVaŠ SR vo veci návrhu na odvolanie rektora STU, 

prediskutovanie otázky odvolania rektora – odvolanie pani prezidentkou SR. Po diskusii na 

zasadnutí P AS STU členovia a hostia prišli k záveru, že na aktuálnu napätú situáciu je potrebné 

bezodkladne adekvátne reagovať a prijali uznesenia, ktoré boli navrhnuté na schválenie aj na 

najbližšom zasadnutí AS STU a následne zverejnené na webovej stránke univerzity a postúpené 

do TASR. 

Zasadnutie AS STU dňa 01.02.2021 sa konalo v plánovanom termíne, podmienky pre 

možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené dodržaním prísnych 

odporúčaní a Opatrení pre zasadnutia AS STU v Bratislave v zmysle vyhlášky č. 24/2020 Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13.11.2020 pri ohrození verejného 

zdravia (Aula Dionýza Ilkoviča max. 81 osôb, balkón max. 12 osôb) a opätovne potvrdené 

21.01.2021 bez akejkoľvek zmeny. 

Boli prerokovávané materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej činnosti 

STU, ako aj štandardné body rokovania. V zmysle navrhnutých uznesení PAS STU zo dňa 

28.01.2021 bol do programu zasadnutia AS STU zaradený aj bod: Stanovisko AS STU k 

pripravovanej novele zákona o vysokých školách a k aktuálnemu vývoju na STU, ku ktorému 

boli prijaté dve uznesenia väčšinou hlasov. 

Ďalšie tri  uznesenia v tomto bode boli prijaté väčšinou hlasov ;  

- k činnosti SR STU (najmä jeho predsedu),  

- k politického zasahovania do orgánov samosprávy univerzít,  
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- k požiadavke na  ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, aby bezodkladne doručil návrh 

na odvolanie rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. prezidentke SR, ako mu to 

prikazujú príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a ukončil neodôvodnené 

preskúmavanie procesu odvolania a obštrukcie pri doručení návrhu prezidentke SR. 

Predseda AS STU informoval o abdikácii podpredsedu ŠČ AS STU Bc. Milana Švolíka listom 

23.11.2020 z funkcie a z tohto dôvodu sa uskutočnili voľby kandidáta na podpredsedu ŠČ AS 

tajným hlasovaním. 

Sčítacia komisia konštatovala, že podpredseda ŠČ AS STU nebol zvolený z dôvodu, že 

navrhnutý kandidát nezískal potrebný počet hlasov. 

Akademický senát STU na tomto zasadnutí uznesením schválil o 19:00 hod. prerušenie 

zasadnutia a jeho pokračovanie dňa 08.02.2021 o 13:00 hod.. Miesto konania zasadnutia AS 

STU: Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava. 

Mimoriadne zasadnutie P AS STU dňa 05.02.2021 sa zaoberalo hodnotením aktuálnej situácie 

na STU – komunikácia s MŠVVaŠ SR, otázka odvolania rektora STU pani prezidentkou SR, 

stretnutia online dekanov fakúlt k situácii na STU ako aj odloženie plánovaného pokračujúceho 

zasadnutia AS STU z dôvodu neexistujúcich jednoznačných opatrení Vlády SR a Ústredného 

krízového štábu SR na jeho uskutočnenie, týkajúce sa súčasnej pandemickej situácie na jeho 

uskutočnenie.  

Tiež bola podaná informácia , že médiá informovali o podaní správnej žaloby prof. Fikarom 

proti STU v Bratislave. 

Zasadnutie AS STU dňa 01.03.2021 sa konalo v plánovanom termíne, podmienky pre 

možnosť uskutočnenia zasadnutia prezenčnou formou boli podmienené dodržaním prísnych 

odporúčaní a Opatrení pre zasadnutia AS STU v zmysle vyhlášky č. 24/2020 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13.11.2020 pri ohrození verejného zdravia (Aula 

Dionýza Ilkoviča max. 81 osôb, balkón max. 12 osôb) a opätovne potvrdené 21.01.2021 bez 

akejkoľvek zmeny. 

V zmysle Uznesenia  Vlády  77/2021 z 05.02.2021 bol každý účastník zasadnutia AS STU  a 

jeho orgánov v čase od 08.02.2021 do 19.03.2021, s účinnosťou od 10.02.2021, bod 2.2) 

povinný preukázať sa v rámci okresu zaradeného  podľa COVID AUTOMAT-u do IV. a III. 

stupňa varovania buď certifikátom o negatívnom antigénovom teste, alebo mailom či SMS, v 

ktorých musí byť uvedené číslo jeho covid pasu v prípade absolvovaného PCR testu 

s negatívnym výsledkom   (ktoré sa dá overiť) nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením od 

obvodného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré nie je staršie ako tri mesiace alebo 

ak táto osoba bola zaočkovaná proti COVID – 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto 

očkovania uplynulo aspoň  14 dní. 

Zo zasadnutia AS STU bol prenášaný zvukový záznam aj obrazový záznam. V rámci GDPR 

o ochrane osobných údajov udelili súhlas s obrazovým prenosom predseda AS STU, 1. 

prorektor STU prof. Moravčík a aj dvaja prísediaci tajomníčka AS STU a IT obsluha, aby 

neskôr neprišlo k nejakým  nedorozumeniam. 

Dňa 05.02.2021 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie P AS STU o 11:00 hod.: 

Dôvodom na zvolanie mimoriadneho zasadnutia PAS bola mediálne zverejnená informácia 

o podaní správnej žaloby profesorom Fikarom v súvislosti s návrhom na jeho odvolanie. 

Predseda AS STU informoval prítomných senátorov o viacerých aktuálnych skutočnostiach. 

Predsedníctvo AS STU konštatovalo, že v prípade zasadnutia AS STU sa k materiálom o VSK 

bude senát vyjadrovať v zmysle postupov daných zákonnými a vnútornými predpismi STU. 

Dňa 08.02.2021 sa uskutočnilo prezenčné stretnutie rektora STU, dekanov a predsedu AS STU, 

predmetom ktorého bola diskusia o schvaľovaní VSK v AS STU, ako aj dohady o detailoch 

správnej žaloby podanej prof. Fikarom. Na naliehanie dekanov rektor sprístupnil text podanej 

správnej žaloby podanej voči AS STU dňa 18.12.2020.   

Dňa 15.02.2021 sa konalo riadne zasadnutie P AS STU, na ktorom predseda AS STU stručne 

oboznámil Predsedníctvo AS STU s obsahom podanej žaloby, ktorá však oficiálne nebola ešte 

doručená na STU.  

Uznesením P AS STU bolo pokračujúce zasadnutie Akademického senátu  STU v Bratislave 

naplánované na termín 08.02.2021, ktorý už uplynul, zrušené.  
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Mimoriadne zasadnutie PAS 01.03.2021 (12:30) sa zoberalo informáciou o aktuálnom stave 

správnej žaloby prof. Fikara voči AS STU, informáciou o aktivitách vysokých škôl voči novele 

zákona o VŠ a prípravou uznesení k celkovej situácii vo vysokom školstve. 

Následne boli na zasadnutí AS STU prerokované okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, 

ekonomickej a pedagogickej činnosti STU aj materiály zo zrušeného pokračujúceho zasadnutia 

AS STU, ktoré sa malo konať dňa 08.02.2020, najmä materiál VSK STU. 

Vzhľadom na pokročilý čas a v zmysle dodržania opatrení vlády SR a KŠ STU bolo 

Akademickým senátom STU prijaté uznesenie o   prerušení zasadnutia s tým, že o jeho 

pokračovaní rozhodne Predsedníctvo AS STU na svojom najbližšom riadnom zasadnutí dňa 

15.03.2021. 

Zasadnutie AS STU dňa 26.04.2021 sa konalo riadne zasadnutie AS STU, pre ktoré vedúci 

útvaru prevádzky a krízového riadenia STU, vydal 19.04.2021 Opatrenia pre zasadnutia 

Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle schválených 

dokumentov vlády a ÚVZ SR.  

Na zasadnutí rozšíreného P AS STU  dňa 15.03.2021 predseda AS STU informoval 

o aktuálnych udalostiach, ktoré sa udiali od posledného zasadnutia senátu s tým, že AS STU 

prijal  a zverejnil „Vyhlásenie AS STU“ zo dňa 12.03.2021, ktoré bolo zverejnené na webovom 

sídle STU. V prijatom Vyhlásení AS STU sa protestovalo proti politickému nátlaku a žiadalo 

korektný dialóg. 

P AS STU tiež schválilo návrh na zrušenie termínu zasadnutia AS STU naplánovaného na 

29.03.2021 a zasadnutie AS STU bolo zrušené. 

Riadne zasadnutie P AS STU dňa 12.04.2021sa zaoberalo okrem prípravy zasadnutia AS STU 

dňa 26.04.2021 a informáciami k žalobe prof. Fikara proti AS STU a avizovanou správnou 

žalobou JUDr. Nádaského. 

Mimoriadne zasadnutie P AS STU dňa 26.04.2021 (12:30) sa zaoberalo informáciou o odvolaní 

rektora STU pani prezidentkou SR. Rektor bol odvolaný z funkcie dňom 22.04.2021. 

Podrobnejšie celý priebeh tejto kauzy predniesol JUDr. Trokan (AK, ktorá zastupuje AS 

v právnych veciach a  pred súdmi) a vysvetlil hlavne pojmy žaloby prof. Fikara zastúpeného 

dvoma AK, ale aj vyjadrenia hovorcu pani prezidentky Martina Strižinca.  

JUDr. Trokan prijal požiadavku členov  mimoriadneho P AS STU, aby predstúpil s touto 

informáciou aj na samotnom zasadnutí AS STU 

Na základe doručenej žiadosti senátorov, v zmysle Rokovacieho poriadku AS STU - čl. 8 ods.3 

písm. b) o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS STU, ktorej dôvodom bolo prerokovanie 

a schválenie potrebných dokumentov a postupov vyplývajúcich z Prílohy č. 1 Štatútu STU 

„Volebný poriadok pre voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie“ 

rozhodol predseda AS STU o zvolaní mimoriadneho zasadnutia AS STU, ktoré sa konalo dňa 

10.05.2021 o 14:00 hod. v Aule D. Ilkoviča. 

Z tohto dôvodu  predseda AS STU predložil Predsedníctvu AS STU návrh na zloženie Volebnej 

komisie AS STU pre voľby kandidáta rektora a dal o predloženom návrhu zloženia členov 

volebnej komisie hlasovať. 

P AS STU s predloženým návrhom jednomyseľne súhlasilo. 

Na samotnom zasadnutí AS STU bol, na základe horeuvedených skutočností, prerokovaný 

okrem materiálov týkajúcich sa vzdelávacej, ekonomickej a pedagogickej činnosti STU 

a štandardne predkladaných bodov aj bod programu zasadnutia AS STU – Poverenie funkciou 

rektora STU. 

Po prijatí pozmeňujúcich návrhov k tomuto materiálu v rámci diskusie senátorov pristúpilo sa 

v zmysle zákona k tajnému hlasovaniu o návrhu uznesenia o poverení výkonom funkcie rektora 

STU. 

AS STU schválil uznesenie o poverení výkonom funkcie rektora STU väčšinou hlasov. 

Dňa 04.05.2021 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie legislatívnej komisie AS STU s bodom 

programu – Príprava volieb kandidáta na rektora STU - prerokovaním návrhov;  doplnenie 

členov VK AS STU pre voľby kandidáta na rektora STU, návrh harmonogramu  a pokyny na 

prípravu a priebeh volieb kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021-2025 
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a vyhlásenie volieb kandidáta na rektora STU na funkčné obdobie 2021-2025 s odporúčaním 

prijať k týmto materiálom na zasadnutí AS STU uznesenia navrhované predkladateľom. 

Mimoriadne zasadnutie AS STU dňa 10.05.2021 sa uskutočnilo za dodržania podmienok 

ustanovených v § 4 ods. 5 písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021 zo dňa 29.4.2021 ako aj  

dodržania Opatrení KŠ STU vydaných dňa 03.05.2021 vedúcim útvaru prevádzky a krízového 

riadenia R-STU. 

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.  

AS STU na tomto zasadnutí okrem štandardných bodov rokovania 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 bol 

informovaný minister školstva vedy výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling mailom dňa 

28.04.2021 a listom dňa 04.05.2021. 

Bod programu mimoriadneho zasadnutia AS STU - Návrhy materiálov pre tajné voľby 

kandidáta na rektora STU uviedol predseda AS  s tým, že ako už bolo vyššie uvedené rektor 

STU bol dňa 22.04.2021 odvolaný z funkcie.  

Z tohto dôvodu boli na zasadnutí prerokované a schválené materiály potrebné k uskutočneniu 

volieb kandidáta na rektora STU. Tieto materiály boli prerokované a odporučené na schválenie 

v AS STU legislatívnou komisiou na jej mimoriadnom zasadnutí dňa 04.05.2021.  

AS STU schválil predložené materiály väčšinou hlasov. 

Zasadnutie AS STU dňa 31.05.2021 -  sa uskutočnilo riadne zasadnutie AS so štandardnými 

bodmi rokovania a  prerokované boli aj materiály týkajúce sa vzdelávacej, ekonomickej 

a pedagogickej činnosti STU.  

Dňa 17.05.2021 sa uskutočnilo zasadnutia P AS STU. Zaoberalo sa prípravou volieb kandidáta 

na rektora, aktuálnym stavom  mandátov Študentskej časti AS STU v čase volieb, t.j. 

28.06.2021 a potrebe zabezpečenia doručenia žiadosti o pozastavenia členstva tých senátorov, 

ktorí vykonajú štátnu skúšku. 

Volebná komisia zasadne 02.06.2021 pre otváranie obálok, overenie platnosti návrhov a 

prípravu listiny kandidátov na rektora. Kandidátna listina bude zverejnená najneskôr dňa 

07.06.2021 na webovom sídle STU. 

 

Zo zasadnutia AS STU bol prenášaný zvukový aj obrazový záznam. V rámci GDPR o ochrane 

osobných údajov udelil predseda AS STU aj prof. Moravčík, poverený výkonom funkcie 

rektora STU súhlas s obrazovým prenosom. 

Členovia AS STU a hostia si minútou ticha uctili pamiatku  predsedu Správnej rady STU, doc. 

RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.,  ktorý dňa 14. mája 2021 podľahol vážnej chorobe. V SR STU 

pôsobil 10 rokov. 

Pre nedostatočnú účasť na zasadnutí AS STU za ŠČ AS STU sa opätovne neuskutočnili voľby 

podpredsedu ŠČ AS STU. 

Ďalej sa AS zaoberal žiadosťou o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

Materiál predložil prof. Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora v súlade s § 9 odst. 1 

písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov za účelom schválenia návrhu rektora na odvolanie prorektorky 

STU. Prof. Moravčík informoval prítomných, že pani prorektorka Bakošová požiadala mailom, 

ale aj listom, o uvoľnenie z funkcie prorektorky STU z osobných dôvodov k 31.05.2021.  

Návrh na odvolanie doc. Ing. Moniky Bakošovej, PhD. z funkcie prorektorky STU bol 

schválený akademickým senátom STU väčšinou hlasov. 

Zasadnutie AS STU dňa 28.06.2021 sa uskutočnilo s jediným bodom programu, a to Voľby 

kandidáta na rektora STU. 
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Zasadnutie P AS 14.06.2021. 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 sa zaoberalo o. i. aj medializovaným vyhlásením 

senátora Ekeho z 13.06.2021 (ktorý sa vzdal mandátu 18.06.2021), v ktorých uvádzal 

nekorektné údaje a pokúšal sa o škandalizovanie senátu. 

 

Na zasadnutí AS STU si dvaja členovia AS STU prevzali  Osvedčenia za člena AS STU, ktorí 

nastúpili ako náhradníci zvolení vo voľbách  do  AS STU  2019 - 2023. Predseda AS STU 

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 stanoviskách 

k funkčnosti akademického senátu, že  

- 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 

a osobne preveril, že prax v Akademických senátoch vysokých škôl pri neobsadenom mandáte 

je rovnaká, teda senáty riadne a právoplatne zasadajú a prijímajú uznesenia. 

 

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. 

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. 

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. Každý člen AS STU svojím podpisom potvrdil prevzatie hlasovacieho 

lístku a tajným hlasovaním  označil svoju voľbu.  

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. 

 

Vyhlásením výsledku volieb sa  ukončili voľby kandidáta na rektora STU pre volebné obdobie 

2021-2025. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 7 

 

 

Materiály schválené AS STU :  

 

I. polrok akademického roku 2020/2021 

 

Návrh na odvolanie rektora STU 

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov STU  na rok 2020 

Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Program spoločnej obnovy majetku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Návrh dodatku č. 3 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU v znení 

dodatkov č. 1 a 2 

Odstránenie zariadenia staveniska vo vnútrobloku STU a vybudovanie 35 nových parkovacích 

miest 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU na nájom nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve STU 

 

 

II. polrok akademického roku 2020/2021 

 

Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Zásady výberového konania 

na STU 

Návrh Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU 

Návrh na peňažný vklad do inej právnickej osoby - Poradenské služby a konzultácie v doprave, 

o. z.. 

Vnútorný systém kvality: 

1/ Politika kvality   

2/ Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných 

programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

3/ Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

4/ Návrh vnútorného predpisu Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave 

5/ Návrh vnútorného predpisu Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave  

6/ Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv 

na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

7/ Návrh vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

Návrh Dodatku č. 11 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov, ktoré sa  budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite  v 

Bratislave, Ústave manažmentu 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium doktorandských študijných programov,  ktoré sa budú 

uskutočňovať v akademickom roku 2021/2022 na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave, na Ústave manažmentu 

Poverenie funkciou rektora STU 

Definitívny rozpis dotácie na rok 2020 

Návrh na členstvo STU v záujmovom združení právnických osôb „Slovenské centrum 

digitálnych inovácií“ 

Návrh na zloženie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora STU 
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Návrh harmonogramu a pokyny na prípravu volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na 

funkčné obdobie 2021 – 2025 

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie 2021-2025   

Žiadosť o schválenie návrhu rektora na odvolanie prorektora Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Rozdelenie dotácie súčastiam STU na rok 2021 

Výročná správa o hospodárení STU za rok 2020 

Výročná správa o činnosti STU za rok 2020 

Návrh Dodatku číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok STU 

Návrh Dodatku číslo 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií STU 

Žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas AS STU na prenájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve STU. 

 

Materiály odsúhlasené AS STU v II. polroku AR 2020/2021 s odporúčaním predložiť 

materiály na vyjadrenie predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rade STU: 

Návrh na založenie inej právnickej osoby - Inteligentná mobilita Slovenska 

 

 

 

 

 

Podrobnejší popis priebehu zasadnutí AS STU v AR 2020/2021 je k nahliadnutiu na 

webovej stránke STU – akademické orgány STU/akademický senát/ zápisnice AS STU 

ako aj v aplikácii e-Porady. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala dňa 22.07.2020 

Mgr. Magdaléna Dubecká  

tajomníčka AS STU                 


