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Zápisnica č. 6/2021 
z mimoriadneho zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 27. 10. 2021 
 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (12 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: nikto 
 
 
Návrh programu:  

1. Otvorenie 
2. Diskusia k pripravovanej novele zákona https://www.slov-lex.sk/legislativne-

procesy/SK/LP/2021/596. 
3. Výzva na ospravedlnenie M. Lelovského za verejné nepravdivé výroky. 
4. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických (protikovidových) opatrení otvoril predseda AS 
FIIT STU Dr. Lang. Privítal Vedenie FIIT STU, členov senátu a hostí. 
Počet prítomných členov AS FIIT STU: 12 
Predseda AS FIIT skonštatoval, že senát je uznášania schopný. 
Po otvorení zasadnutia bol schválený návrh programu v uvedenom znení. 
Verejné hlasovanie za program: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
V rámci tohto bodu sa pristúpilo k verejnej voľbe overovateľov zápisnice, sčítacej komisie 
a skrutátorov.  
Predsedom senátu boli navrhnutí:  
za ZČ AS FIIT: doc. Ries 
za ŠČ AS FIIT: Ing. Erdelyi 
Verejné hlasovanie za overovateľov zápisnice, sčítacej komisie a skrutátorov: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
 
K bodu 2 
Diskusia k pripravovanej novele zákona  
 
Napriek vyhláseniam UK, STU, TU, ŽU a ich podpore aj zo strany AS FIIT STU bola dňa 22. 10. 2021 
nedemokratickým spôsobom predložená novela vysokoškolského zákona do medzirezortného 
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pripomienkového konania https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/596, ktorá 
zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody a politizuje vysokoškolské prostredie, 
pričom tieto slobody boli vydobyté študentmi a ich pedagógmi v novembri 1989. 
Preto AS FIIT STU sa rozhodol zvolať toto mimoriadne stretnutie, nakoľko k obmedzeniu 
akademických práv a slobôd pristúpili v roku 1938 fašistický zločinecký režim a v 1948 nastupujúca 
komunistická totalitná diktatúra. 
Odmietnime tento univerzity devastujúci materiál ako celok. Vzhľadom na blížiace sa výročie nežnej 
revolúcie je táto téma o to viac naliehavá. 
 
Súvisiace linky: 
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-
komenskeho/article/univerzita-komenskeho-vyjadruje-vazne-obavy-o-buducnost-slovenskeho-
vysokeho-skolstva/ 
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/vyhlasenie-vedenia-stu-a-predsednictva-as-
stu.html?page_id=14535 
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vyhlasenie-tuke-02-2021 
https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/3680-vyhlasenie-
vedenia-zilinskej-univerzity-v-ziline 
https://www.fiit.stuba.sk/as-fiit-stu/zasadnutia.html?page_id=1894 
 
Dekan: citoval zo stanoviska SRK, informoval o konaní zasadnutia RVŠ dňa 26. 10. 2021 a konštatoval, 
že vysoké školy sú oklamané ministrom školstva a štátnym tajomníkom a to stratou akademických 
slobôd a výrazným podfinancovaním vysokých škôl, pričom je potrebné získať zásadné stanovisko 
k tejto situácii. 
 
Dr. Šoltés informoval o zasadnutí RVŠ 26. 10. 2021, kde bolo prijaté uznesenie k predloženej 
novelizácii. RVŠ zásadne odmieta predloženú novelu tohto zákona. RVŠ žiada ministra školstva 
o stiahnutie návrhu novely z medzirezortného pripomienkovania, nakoľko ministerstvo využilo 
kontaktnú skupinu ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. RVŠ vyzýva akademické 
obce k vyjadreniu stanoviska k tejto novele a vyzýva k protestným zhromaždeniam. 
Dr. Šoltés zdôraznil, že správna rada vysokej školy bude mať priamy dosah na nakladanie majetku 
vysokých škôl, čo je neprístupné. 
doc. Ries: podporuje názory, ktoré odzneli. 
Ing. Erdelyi: upozornil na nepriaznivé dôsledky novely na samotných študentov. 
doc. Trúchly: poukázal, že novela nerieši kvalitu vzdelávania. 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie k odmietnutiu predloženej novely vysokoškolského zákona do 
medzirezortného pripomienkového konania. 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 6.1/2021 AS FIIT STU v Bratislave k odmietnutiu predloženej novely vysokoškolského 
zákona do medzirezortného pripomienkového konania. 
AS FIIT STU dôrazne a opakovane odmieta novelu vysokoškolského zákona predloženú do 
medzirezortného pripomienkového konania a žiadame jej stiahnutie z MPK (odkaz: 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/596). Predložená novela vysokoškolského 
zákona nevytvára predpoklady na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, zásadným 
spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody, politizuje vysokoškolské prostredie, pričom tieto 
slobody boli vydobyté študentmi a ich pedagógmi v novembri 1989 a čím si MŠVVaŠ SR vytvára 
priamy dosah na nakladanie s majetkom vysokých škôl. AS FIIT STU zároveň v plnom rozsahu 
podporuje stanovisko RVŠ prijaté dňa 26. 10. 2021. 
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K bodu 3 
Výzva na ospravedlnenie M. Lelovského za verejné nepravdivé výroky 
 
Predkladá: Ing. Ján Lang, PhD., predseda AS FIIT STU 
Zdôvodnenie objasnil doc. Ries: Reakcia na nepravdivé výroky M. Lelovského v relácií Téma dňa na 
TA3, 26. 10. 2021 kde uviedol: “Ja som bol súčasťou správnej rady. Začal som sa zaujímať o detaily 
hospodárenia na vedu výskum v jednej univerzite a akademický senát ma odvolal …” (odkaz: 
https://www.ta3.com/relacia/22184/stat-tlaci-na-vysoke-skoly-zastavi-richard-sulik-ceny-energii). 
M. Lelovský bol odvolaný z dôvodu porušenia vysokoškolského zákona súbežným pracovným 
pomerom na FIIT STU a zároveň bol finančne štedro odmenený. 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu: 
Dr. Horvát: Máme informáciu od predsedu AS STU, či sa pripravuje reakcia k tejto relácii? Navrhuje, 
aby bol AS STU k tomuto vyzvaný. 
Doc. Ries potvrdil, že je dôležité, aby bolo prijaté stanovisko v čo najkratšom čase. 
Dekan: navrhuje pokojnú a rozvážnu diskusiu na túto tému interne aj na úrovni univerzity, s cieľom 
prijať stanovisko AS STU a FIIT STU k vyhláseniu M. Lelovského. 
Doc. Ries navrhuje na ďalšiu diskusiu s AS STU k prijatiu spoločného stanoviska. 
Nasledovalo verejné hlasovanie k povereniu predsedu AS FIIT STU ku koordinácii ďalšej diskusie s AS 
STU k výzve na ospravedlnenie M. Lelovského za verejné nepravdivé výroky: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 6.2/2021 AS FIIT STU v Bratislave k povereniu predsedu AS FIIT STU ku koordinácii ďalšej 
diskusie s AS STU k výzve na ospravedlnenie M. Lelovskeho za verejné nepravdivé výroky. 
AS FIIT STU poveruje predsedu AS FIIT STU s koordináciou diskusie s AS STU k výzve na 
ospravedlnenie M. Lelovského za verejné nepravdivé výroky. 
 
 
K bodu 4  
Rôzne 
 
Nikto sa nezapojil. 
 
Na záver predseda senátu Dr. Lang poďakoval všetkým členom senátu a zúčastneným hosťom za 
spoluprácu. 
 
 
 
 
 Ing. Ján Lang, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 
 
Overili:  
doc. Dr. Ing. Michal Ries, PhD. 
Ing. Jaroslav Erdelyi 
 
 
Bratislava 27. 10. 2021 
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 


