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AKADEMICKÝ SENÁT 

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 

Z á p i s n i c a  č.  5 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity 

v Bratislave (AS STU) konaného dňa 21.01.2016 o 13.00 hod.  

 

 

Prítomní: senátori: podľa priloženej prezenčnej listiny bolo prítomných 33 senátorov  

Ospravedlnení: senátori: p. Dický, M. Karpel, I. Hudec, F. Hajdu, M. Diežka, R. 

Majerník, P. Dóza, J Šimko, K. Cagáň, J. Hurban 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov 

a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti predsedníctva AS STU, kontrola plnenia 

uznesení zo zasadania AS STU 14.12.2015 

4. Návrh zloženia volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby 

zástupcu zamestnaneckej časti FIIT v AS STU na obdobie 2016-

2019 

5. Rôzne 

 

K bodu 1/ – Otvorenie 

 

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 

len AS STU) Ján Híveš privítal senátorov a zdôvodnil potrebu zvolania mimoriadneho 

zasadnutia AS STU, a to nutnosťou vyhlásenia doplňujúcich volieb do AS STU 

a voľby členov volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby člena zamestnaneckej 

časti AS STU za Fakultu informatiky a informačných technológií STU (ďalej len FIIT 

STU) na funkčné obdobie 2016-2019, nakoľko sa jednému zo senátorov z FIIT STU 

začiatkom roka 2016 znížil pracovný úväzok a v súlade s § 8 ods. 6 písm. c) Zákona č 

131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov mu 

zaniklo aj členstvo v zamestnaneckej časti akademickej obce na FIIT STU a tým aj 

členstvo v AS STU. Z dôvodu, že FIIT STU nemá zvolených náhradníkov predseda 

AS STU vyhlásil v zmysle „Zásad volieb do Akademického senátu  Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave“ schválených v AS STU dňa 23.02.2015 

doplňujúce voľby zástupcu zamestnaneckej časti FIIT STU v AS STU.  

V zmysle hore uvedených „Zásad ...“ (čl. 9 ods. 2) sa doplňujúce voľby musia 

uskutočniť podľa tých istých zásad ako riadne voľby do AS STU. Preto musí AS STU  

schváliť volebnú komisiu AS STU pre doplňujúce voľby do AS STU. Ďalej predseda 

AS STU prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu STU.  

 

 

K bodu 2/ – Prezentácia, schválenie programu, voľba skrutátorov 

a overovateľov zápisnice. 

K návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

V súlade s rokovacím poriadkom AS STU boli za skrutátorov navrhnutí: 

Ľ. Hruštinec – za zamestnaneckú časť AS STU a K. Vaňová – za študentskú časť 

AS STU 

a za overovateľov boli navrhnutí: 

D. Končeková – za zamestnaneckú časť AS STU a P. Beňo – za študentskú časť AS 

STU 

 

Predseda AS STU dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Prezentovalo sa 32 členov AS STU 

Hlasovanie :  za : 32    proti : 0               zdržal sa : 0 

Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

AS STU schválil program, skrutátorov, overovateľov zápisnice. 

 

 

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

zo zasadania AS STU z 14.12.2015  

Predsedníctvo AS STU nezasadalo. Uznesenia zo zasadnutia AS STU z 14.12.2015 sú 

termínované k riadnemu zasadnutiu AS STU dňa 29.02.2016. Senátori nemali žiadne 

pripomienky. 

 

 

K bodu 4/ - Návrh zloženia volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby do 

zamestnaneckej časti za FIIT STU v Bratislave 

Predseda AS STU predložil a informoval o návrhu na zloženia volebnej komisie AS 

STU pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti za FIIT STU v Bratislave na 

obdobie 2016-2019. 
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Návrh zloženia členov volebnej komisie: 

 

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. – člen/FCHPT 

Zuzana Bryndzová - člen/FCHPT 

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. – člen/MTF 

prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. – člen/ÚM 

Jozef Hurban - člen/ÚM 

Martin Ondraščin - člen/SjF 

doc. Ing. Arch. Lea Rollová, PhD. – členka/FA 

Ing. Jakub Šimko, PhD. – člen/FIIT 

prof. Ľubomír Šooš, PhD. – člen/SjF 

prof. Ing. František Uherek, PhD. – člen/FEI 

JUDr. Janka Zajacová, PhD. – člen/SvF 

 

Keďže neboli žiadne príspevky do diskusie predseda AS STU dal o návrhu zloženia 

volebnej komisie AS hlasovať. 

 

Návrh uznesenia č. 5.1/2016. 

AS STU schvaľuje  voľbu členov volebnej komisie AS STU pre doplňujúce voľby 

člena zamestnaneckej časti AS STU za Fakultu informatiky a informačných 

technológií STU v Bratislave na funkčné obdobie 2016-2019 

 

Hlasovanie: 

Prezentovalo sa 33 členov AS STU 

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

 

AS STU schválil uznesenie č. 5.1/2016 jednomyseľne. 

 

Následne vyzval predseda AS STU členov volebnej komisie k návrhom na predsedu 

tejto komisie.  

Členovia volebnej  komisie jednomyseľne navrhli predsedovi AS STU vymenovať 

JUDr. Janku Zajacovú, PhD. za predsedníčku VK AS STU. 

 

 

K bodu 5/ – Rôzne 

a/ senátor Uherek mal pripomienku k členstvu, aby sa prihliadalo na odporúčania na 

náhradníkov  v prípade ukončenia členstva v AS v priebehu funkčného obdobia, 

b/ senátor Janíček vystúpil s otázkou k programu ERASMUS najmä k spôsobu 

odmeňovanie pedagogických pracovníkov v rámci výučby tohto programu, 

c/ senátorka Zajacová – predsedníčka LK AS požiadala prítomných senátorov, aby 

v prípade zmeny členstva v AS, túto zmenu vopred a písomne oznámili predsedovi 

AS STU. Zároveň zaujala stanovisko k voľbe  členov volebnej komisie (VK) AS 

STU návrhom, aby sa členovia VK AS STU volili na celé funkčné obdobie AS STU. 

d/ senátor Bobrík podporil príspevok senátorky Zajacovej. K programu ERASMUS 

navrhol tiež, aby tieto otázky/pripomienky prednesené aj senátorom Janíčkom,  boli 

na požiadanie AS STU prerokované v pedagogickej komisii AS STU, 

e/ senátorka Končeková nastolila aktuálnu tému „štrajk pedagogických pracovníkov“, 

vstup do štrajku a zároveň aj otázku , čo na danú situáciu STU. Záverom svojho 

vystúpenia nastolila otázku na rektora STU, ...aké stanovisko zaujala univerzita  

k štrajku? 

e/ senátor Bobrík zdôraznil, že vstup do štrajku je individuálna záležitosť každého 

jednotlivca a je toho názoru, že vzniknutá situácia je dôsledkom dlhodobej politiky 

v školstve. 

K tejto téme vystúpili ešte senátori Čaplovič, Beňo a Hruštinec. 

 

Na záver sa ujal slova predseda AS STU, v podstate zhrnul názory diskutujúcich, 

nemá vedomosť o organizovaní štrajkových aktivít na STU, súhlasí s vyjadrením 

senátora Bobríka,  že vstup do štrajku je individuálna záležitosť každého jednotlivca. 

Rektor nebol na rokovanie prizvaný, preto jeho názor nepoznáme.  

 

 

   

 

                                                                                                   Ján  H í v e š, v. r.  

                                                                                                   predseda AS STU 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

D. Končeková, v.r. ........................................... 

 

P. Beňo, v.r. ...................................................... 

 

 

 

Zapísala: Magdaléna Dubecká 

                 tajomníčka AS STU 

 dňa:         21.01.2016 
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