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Zápisnica č. 4/2019 
z mimoriadneho zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 11. 6. 2019 
 
Prítomní: všetci členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. V. Danišová, tajomníčka 
 
Dňa 7. 6. 2019 bolo predsedom senátu zvolané mimoriadne zasadnutie k návrhom o zániku členstva 
odvolaním členov zamestnaneckej časti AS FIIT STU doručených predsedovi AS 7. 6. 2019 na 11. 6. 2019 
o 13.30 hod. 

S navrhovanými bodmi programu: 
1. Organizácia hlasovania o vyjadrení súhlasu k návrhom o zániku členstva odvolaním členov 

zamestnaneckej časti AS FIIT STU zamestnaneckou častou akademickej obce FIIT STU. 
2. Voľba volebnej komisie a schválenie harmonogramu doplnkových volieb do zamestnaneckej časti AS 

FIIT STU. 

 

Dňa 10. 6. 2019 bol podpredsedom zamestnaneckej časti AS FIIT poslaný predsedovi, ako aj všetkým 
senátorom, AS FIIT návrh zaradiť do programu zasadania nasledovné body: 
- Návrh na neverejné zasadanie (rokovanie) senátu. 
- Návrh Zásad volieb do AS FIIT, ktorý zavádza volebné obvody v súlade s demokratickými princípmi 

použitými na STU, viacerých fakultách STU, ako aj na univerzitách a fakultách na Slovensku. 
- Aktualizácia rokovacieho programu s vyznačenými zmenami, ktorá prioritne upravuje využitie 

študentského veta ako je obvyklé. 

V deň zasadnutia (tesne pred jeho otvorením) predseda senátu oznámil nasledovne: 
„Bolo mi práve doručených 8 dokumentov, v ktorých členovia zamestnaneckej časti akademickej obce 
FIIT STU vyjadrujú súhlas s návrhmi o zániku členstva odvolaním členov zamestnaneckej časti AS FIIT 
STU podaných dňa 7. 6. 2019. 
Každý z 8 dokumentov je podpísaný 23 alebo 24 členmi AO FIIT STU, ktorá k dnešnému dňu má celkovo 
40 členov. 
V dôsledku tejto skutočnosti, zaniká všetkým členom zamestnaneckej časti AS FIIT STU členstvo v AS 
FIIT STU. 
Dnešné zasadnutie senátu sa nebude už konať, keďže senát je momentálne nefunkčný (§ 26 od. 1 
zákona o VŠ). 
Ako predseda AS FIIT STU vyhotovím dekréty zániku členstva a informujem vedenie AS STU 
o vzniknutej situácii, ktorý bude konať v zmysle čl. 11, od. 16 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave.“ 

Na stretnutie prišli okrem členov AS FIIT, aj predseda a podpredseda AS STU – prof. Peciar a prof. 
Stanko, mnohí zamestnanci fakulty, ako aj študenti. 

Po dlhších úvodných nezhodách (či sa má vôbec zasadnutie uskutočniť) nakoniec zasadnutie otvoril Dr. 
Trúchly; neskôr vedenie prevzal doc. Lacko a dal hlasovať za overovateľov zápisnice. 

Bc. Hózová a Dr. Kapec boli jednomyseľne schválení ako overovatelia zápisnice. 

Ing. Erdélyi požiadal zaradiť do programu zasadnutia aj bod s odvolávaním predsedu AS FIIT. Petíciu za 
jeho odvolanie podpísali 3 študentskí senátori. 

Senát mal schváliť program zasadnutia. Ako prvý bod programu chcela časť senátu zaradiť: 
1. Hlasovanie o vyjadrení súhlasu k návrhom o zániku členstva odvolaním členov zamestnaneckej 

časti AS FIIT zamestnaneckou časťou obce FIIT STU. 
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Druhá časť senátu chcela, ako prvý bod zaradiť:  
2. Hlasovanie o odvolávaní predsedu AS FIIT 

Doc. Bou Ezzeddine sa vyjadrila, že hlasovať nebude, Dr. Tvarožek pred hlasovaním odišiel z miestnosti. 

Hlasovanie za 1. variant 1. bodu programu: 
ZA: 2 
PROTI: 7 
ZDRŽAL SA: 1 

Hlasovanie za 2. variant 1. bodu programu: 
ZA: 7 
PROTI: 2 
ZDRŽAL SA: 1 

K začiatku, resp. k uskutočneniu 1. bodu programu už nedošlo, pretože štyria senátori (doc. Lacko, doc. 
Bou Ezzeddine, doc. Šimko J. a Dr. Tvarožek) sa ústne vzdali svojich mandátov. 

Zasadnutie senátu sa týmto skončilo. 

 
 

Ing. Peter Trúchly, PhD., v. r. 
podpredseda AS FIIT STU 

 
Overili: 

Bc. Gabriela Hózová, v. r. 

Ing. Peter Kapec, PhD., v. r. 

 

V Bratislave 11. 6. 2019 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


