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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 27. 06. 2022 
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9  ods. 1 
písm. a) bod 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesol na nasledovnom 
 
 

Dodatku číslo 1 
k Rokovaciemu poriadku 

Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 
 
 

Vnútorný predpis 
Rokovací poriadok 

Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
 

Článok 1 
 

1. V Čl. 1 bod 1 znie: 
„(1) Rokovací poriadok Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „Rokovací poriadok AS STU“) upravuje zloženie 
Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„Akademický senát STU“ alebo „AS STU“), spôsob ustanovenia jeho orgánov, 
pravidlá rokovania Akademického senátu STU a jeho orgánov a pravidlá voľby 
a odvolávania členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „Správna rada STU“) Akademickým senátom STU.“. 

 
2. V čl. 4 bod 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) riadi verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady STU,“. 
 

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f). 
 

3. Čl. 14 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie: 
„Prílohou č. 1 tohto Rokovacieho poriadku AS STU sú Pravidlá voľby 
a odvolávania členov Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.“. 
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Článok 2 
 

1. Tento Dodatok číslo 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým 
senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 27.06.2022. 

 
2. Tento Dodatok číslo 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jeho schválenia Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. 

 
 
 
 
 
      prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1 

           predseda Akademického senátu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

                                                        
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu „Dodatok číslo 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického 
senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný 
na sekretariáte Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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Príloha č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

 

Pravidlá voľby a odvolávania členov 

Správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „Pravidlá“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Správna rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Správna rada STU“) 
je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a spoločnosti v súlade s poslaním STU. 
Správna rada STU uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti STU. 

 
2. Správna rada STU je orgánom STU, ktorého postavenie, pôsobnosť a kompetencie 

upravuje zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a Štatút 
STU. 

 
3. Počet členov Správnej rady STU upravuje Štatút STU. 
 
4. Funkčné obdobie členov Správnej rady STU je 5 rokov. Po prvom ustanovení Správnej 

rady STU si jej členovia na jej prvom zasadnutí žrebom určia členov v počte 
zodpovedajúcom polovici členov Správnej rady STU zaokrúhlenom nahor, ktorých 
funkčné obdobie je päť rokov; funkčné obdobie ostávajúcich členov je dva roky. 

 

Čl. II 

Predkladanie návrhu kandidáta na člena Správnej rady STU  

 

1. STU zverejní výzvu na navrhovanie kandidátov na členov Správnej rady STU volených 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„Akademický senát STU“). Predmetná výzva sa zverejní na webovom sídle STU, 
prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných 
inovatívnych komunikačných prostriedkov. 

 
2. Návrhy kandidátov na členov Správnej rady STU (ďalej len „kandidát“) predkladajú 

Akademickému senátu STU právnické osoby definované v ustanovení § 40 ods. 3 zákona 
o vysokých školách, ktorými sú: 

a) právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, 
b) obce, 



 

 2 

 
 

c) samosprávne kraje, 
d) Slovenská akadémia vied, 
e) verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi 

osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, 
f) reprezentatívne združenia zamestnávateľov, 
g) múzeá, galérie, divadlá 

(ďalej len „oprávnené osoby“). 
 
3. Členmi Správnej rady STU môžu byť najmä: 

a) významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného 
života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia 
podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy, 

b) osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 
prostriedkami právnickej osoby, 

a zároveň len osoby, ktoré: 
c) majú najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, 
d) majú najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti 

nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. 
 
4. Funkcia člena Správnej rady STU je nezlučiteľná s: 

a) funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 
b) funkciou člena vlády, 
c) funkciou štátneho tajomníka, 
d) funkciou rektora, 
e) funkciou prorektora, 
f) funkciou dekana, 
g) funkciou vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou, 
h) štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 
školstva“), 

i) pracovným pomerom s ministerstvom školstva alebo ním zriadenou rozpočtovou 
organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, 

j) členstvom v akademickej obci STU (okrem člena voleného študentskou časťou 
Akademického senátu STU), 

k) členstvom v správnej rade inej vysokej školy. 
Členmi Správnej rady STU nesmú byť ani závislé osoby funkcionárov podľa písm. a) až g). 

 

5. Návrh kandidáta obsahuje najmä: 
a) označenie navrhovateľa – oprávnenej osoby – v rozsahu najmä názov, sídlo, IČO, 

zápis v príslušnom registri, štatutárny orgán; v prípade, ak návrh kandidáta 
podpisuje iná osoba ako štatutárny orgán navrhovateľa, musí táto osoba 
preukázať oprávnenie konať v mene navrhovateľa, 

b) označenie navrhovaného kandidáta v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, rok narodenia, kontaktné údaje, 
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c) miesto, dátum a podpis štatutárneho orgánu navrhovateľa, resp. osoby 
oprávnenej konať v mene navrhovateľa, 

d) vlastnoručne podpísaný súhlas navrhovaného kandidáta s nomináciou, 
e) čestné vyhlásenie navrhovaného kandidáta potvrdzujúce splnenie podmienok 

na členstvo v Správnej rade STU podľa § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách 
a podmienky nezlučiteľnosti funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách, 

f) profesijný štruktúrovaný životopis navrhovaného kandidáta. 
 

6. Odporúčanou prílohou návrhu kandidáta je overená fotokópia dokladu o absolvovaní 
štúdia preukazujúci najvyššie dosiahnuté vzdelanie navrhovaného kandidáta. 

 

Čl. III 

Volebná komisia 

 

1. Voľbu členov Správnej rady STU Akademickým senátom STU organizačne zabezpečuje 
a priebeh voľby riadi volebná komisia. 

 
2. Členov volebnej komisie volí a odvoláva na návrh predsedu Akademického senátu STU 

zo svojich členov Akademický senát STU. 
 
3. Volebná komisia má najmenej päť členov a jej počet je vždy nepárny. Predsedu volebnej 

komisie volia členovia komisie zo svojich radov. Volebná komisia prijíma rozhodnutia 
väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

 
4. Ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod ustanovený počet, chýbajúcich členov 

bezodkladne vymenuje predseda Akademického senátu STU (ďalej len „doplnený člen“). 
Členstvo doplneného člena zaniká dňom konania najbližšieho zasadnutia Akademického 
senátu STU. 

 

Čl. IV 

Posudzovanie návrhov 

 

1. Návrhy kandidátov doručené Akademickému senátu STU posúdi volebná komisia 
z hľadiska náležitostí podľa čl. II bodov 2 až 6 týchto Pravidiel. Volebná komisia je 
oprávnená za týmto účelom vyžiadať si od oprávnených osôb a od navrhnutého 
kandidáta doplňujúce informácie a dokumenty. 

 
2. Volebná komisia je oprávnená v prípade potreby ako konzultantov bez práva hlasovať 

prizvať na svoje zasadnutia zamestnancov útvaru ľudských zdrojov Rektorátu STU 
a právneho a organizačného útvaru Rektorátu STU. 

 
3. Administratívnu časť úkonov podľa bodu 1 tohto článku zabezpečuje rektorom poverený 

zamestnanec Rektorátu STU podľa pokynov predsedu volebnej komisie. 
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4. Z kandidátov, ktorí na základe rozhodnutia volebnej komisie spĺňajú náležitostí podľa čl. 

II bodov 2 až 6 týchto Pravidiel, zostaví volebná komisia kandidátnu listinu s uvedením 
priezviska a mena kandidátov vrátane titulov (v abecednom poradí podľa priezviska 
kandidátov).  

 

5. Kandidátnu listinu zverejní STU na svojom webovom sídle najneskôr 15 dní predo dňom 
konania voľby. 

 

Čl. V 

Voľba 

 

1. Harmonogram voľby členov Správnej rady STU upraví Akademický senát STU. 
 
2. Voľba prebieha pomocou hlasovacích lístkov vyhotovených osobitne pre voľbu 

kandidátov Akademickým senátom STU a osobitne pre voľbu kandidáta študentskou 
časťou Akademického senátu STU. Hlasovací lístok obsahuje mená navrhnutých 
kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska kandidátov s priradenými poradovými 
číslami. Hlasovací lístok pre voľbu kandidáta voleného študentskou časťou 
Akademického senátu STU obsahuje aj kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky voliteľnosti 
podľa zákona o vysokých školách. 

 
3. Akademický senát STU zvolí tajným hlasovaním kandidátov na členov Správnej rady STU 

v príslušnom počte. 
 
4. Voľba môže byť viackolová, pričom všetky kolá voľby sa uskutočnia na tom istom 

zasadnutí Akademického senátu STU. 
 
5. Volí sa tak, že člen Akademického senátu STU označí v každom kole minimálne jedného 

ním vybraného kandidáta na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradového čísla 
pri mene kandidáta; maximálne je možné označiť v danom kole len obsadzovaný počet 
kandidátov. Iným spôsobom označený hlasovací lístok je neplatný. 

 
6. Po sčítaní hlasov sa kandidáti zoradia podľa počtu platných hlasov. Kandidát je zvolený, 

ak získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov Akademického senátu 
STU. 

 
7. V prípade, ak v prvom kole nebol zvolený príslušný počet kandidátov, opakuje sa voľba 

v ďalších kolách. Do ďalšieho kole nepostupuje kandidát/kandidáti, ktorí získajú 
najmenší počet hlasov, až do momentu, kým neostane v príslušnom kole taký počet 
kandidátov, aký je potrebné v tomto kole zvoliť. Jednotlivé kolá voľby sa opakujú až 
do zvolenia príslušného počtu kandidátov, zodpovedajúcich počtu členov Správnej rady 
STU, volených Akademickým senátom STU v súlade so Štatútom STU. 
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8. Voľba kandidáta študentskou časťou Akademického senátu STU sa uskutoční na tom 
istom zasadnutí po ukončení voľby kandidátov volených celým Akademickým senátom 
STU primerane podľa týchto Pravidiel. Hlasovacie lístky pre voľbu kandidátov volených 
študentskou časťou Akademického senátu STU nebudú obsahovať mená už zvolených 
kandidátov. 

 

Čl. VI 

Verejné vypočutie kandidátov 

 

1. Po voľbe zorganizuje STU verejné vypočutie kandidátov. Akademický senát STU oznámi 
zvoleným kandidátom miesto a čas verejného vypočutia. V prípade, ak sa v danom 
období obsadzujú aj miesta vyberané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), verejného vypočutia sa zúčastnia aj 
kandidáti vybraní ministrom školstva.  

 
2. O termíne a mieste konania verejného vypočutia upovedomí STU ministra školstva 

a oznam zverejní aj na webovom sídle STU. 
 

3. Členovia Akademického senátu STU, členovia Kolégia rektora a zástupcovia vedenia 
ministerstva školstva (minister školstva, štátni tajomníci, generálny tajomník služobného 
úradu) majú rezervované miesta na verejnom vypočutí a ďalšia účasť verejnosti 
na verejnom vypočutí je možná do maximálneho naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej 
prebieha verejné vypočutie. 

 
4. Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady STU riadi predseda 

Akademického senátu STU. 
 
5. Predseda Akademického senátu STU po verejnom vypočutí predloží na vyjadrenie 

ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených Akademickým senátom STU a minister 
školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie Akademickému 
senátu STU. 

 

Čl. VII 

Vyjadrovanie sa k nomináciám, potvrdenie voľby kandidáta 

 

1. Akademický senát STU sa ku kandidátom na členov Správnej rady STU, vymenúvaným 
ministrom školstva, vyjadruje formou tajného hlasovania. Vyjadrenie Akademického 
senátu STU zasiela predseda Akademického senátu STU ministrovi školstva. 

 
2. Ak sa Akademický senát STU k predloženému návrhu ministra školstva nevyjadrí do 30 

dní od predloženia, platí, že sa vyjadril. 
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3. Akademický senát STU po vyjadrení ministra školstva alebo po márnom uplynutí 30 
dňovej lehoty na vyjadrenie rozhodne na svojom zasadnutí tajným hlasovaním 
o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby kandidátov zvolených Akademickým senátom 
STU, primerane postupom podľa týchto Pravidiel. 

 
4. Ak Akademický senát STU nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa postup 

podľa týchto Pravidiel z pôvodne doručených návrhov. 
 

Čl. VIII 

Odvolávanie člena Správnej rady STU 

 

1. Akademický senát STU môže odvolať len toho člena Správnej rady STU, ktorého 
do funkcie sám zvolil. Člena Správnej rady STU je možné odvolať len vtedy, ak sa tento 
nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach 
Správnej rady STU alebo ak poškodil závažným spôsobom záujem STU. Ak člen Správnej 
rady STU poškodil závažným spôsobom záujem STU, nemožno ho odvolať v čase 
od vyhlásenia voľby rektora do jej konania. 

 
2. Návrh na odvolanie člena Správnej rady STU môže podať Predsedníctvo Akademického 

senátu STU alebo najmenej pätina členov Akademického senátu STU. Návrh sa podáva 
písomne predsedovi Akademického senátu STU s tým, že v ňom musí byť presne 
vymedzený dôvod na odvolanie. 

 
3. Prípravu a priebeh hlasovania o odvolaní organizačne zabezpečuje a riadi komisia, 

zvolená Akademickým senátom STU primerane podľa čl. III. týchto Pravidiel. 
 
4. Člen Správnej rady STU, o ktorého odvolaní sa má hlasovať, má právo vystúpiť 

na zasadnutí Akademického senátu STU a vyjadriť sa k dôvodom na jeho odvolanie. 
 
5. O návrhu na odvolanie člena Správnej rady STU rozhoduje Akademický senát STU tajným 

hlasovaním. Člen Správnej rady je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná 
väčšina všetkých členov Akademického senátu STU. 

 
6. V prípade návrhu na odvolanie člena Správnej rady STU zvoleného študentskou časťou 

Akademického senátu STU sa postupuje primerane podľa týchto Pravidiel, pričom o jeho 
odvolaní hlasuje len študentská časť Akademického senátu STU. 

 
7. V prípade, ak členstvo v Správnej rade STU zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, 

uvoľnené miesto v Správnej rade STU sa obsadí postupom podľa týchto Pravidiel s tým, 
že potrebné úkony sa vykonajú bez zbytočného odkladu. 
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Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade, ak návrh kandidáta na člena Správnej rady STU doručený Akademickému 
senátu STU na základe zverejnenej výzvy nebude spĺňať formálne náležitosti podľa čl. II 
bod 5 týchto Pravidiel, avšak bude spĺňať náležitosti v zmysle zverejnenej výzvy, volebná 
komisia takýto návrh prijme s tým, že je oprávnená v prípade potreby od oprávnenej 
osoby alebo od navrhnutého kandidáta vyžadovať doplňujúce údaje alebo dokumenty 
potrebné na preukázanie splnenia formálnych náležitostí stanovených v čl. II body 5 
týchto Pravidiel. 
 

2. Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto Pravidiel, alebo sa vyskytne situácia, 
ktorá nie je upravená v týchto Pravidlách, prípadne je nimi upravená vzhľadom 
na vzniknutú situáciu nedostatočne, výklad uskutoční a postup určí Predsedníctvo 
Akademického senátu STU v Bratislave. 

 
3. Tieto Pravidlá sú prílohou Rokovacieho poriadku Akademického senátu STU a boli 

schválené Akademickým senátom STU dňa 27.06.2022. 
 
 

 

 

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1 

       predseda Akademického senátu STU 


