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Posun v kauze odvolania rektora STU. 

Minister Gröhling ide poslať svojich ľudí 

priamo na univerzitu 

 
Autor: Mária Dvořáčková  

Rozhodnutie o odvolaní šéfa Slovenskej technickej univerzity padlo pred dvoma týždňami. 

Kompetentní teraz hrajú o čas. 
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Návrh na odvolanie rektora prestížnej Slovenskej technickej univerzity Miroslava Fikara má 

už na stole. Podľa zákona by mal teraz minister školstva Branislav Gröhling rozhodnutie 

Akademického senátu posunúť prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá má prvého muža 

univerzity odvolať. 

Podľa informácií HN však Gröhling plánuje poslať na univerzitu kontrolu a hrá o čas. Zákon 

mu totiž neprikazuje lehoty, v akých by mal konať. Fikar, ktorého sa zastala Slovenská 

rektorská konferencia a množstvo študentov, tak zatiaľ ostáva vo funkcii. Naťahovať čas však 

nejde donekonečna. 

Formálna kontrola 

Podľa vedúceho advokáta advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA Andreja Gubu síce 
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rezort školstva môže na univerzite urobiť kontrolu, tá však nemôže smerovať na príčiny 

Fikarovho odvolania. „Jej predmetom nemôže byť skúmanie dôvodov, pre ktoré Akademický 

senát rozhodol o návrhu na odvolanie rektora,“ vysvetlil Guba pre HN. Ako právne sporné sa 

môže ukázať aj spomínané naťahovanie času. 

„Pokiaľ zákon neupravuje konkrétnu lehotu, v ktorej je orgán povinný konať, spravidla platí, 

že by mal túto činnosť vykonať v primeranom čase,“ objasnil právnik a doplnil, že do času je 

potrebné započítať aj čas na oboznámenie sa s okolnosťami hlasovania akademického senátu 

a s dôvodmi, pre ktoré senát návrh na odvolanie rektora prijal. 

Faktom je, že o priebehu odvolávania rektora existujú viaceré pochybnosti, najmä z pohľadu, 

či bola zachovaná jeho verejnosť, keďže dvere zamkli a záujemcov dnu odmietli vpustiť. 

Pochybenia vidí aj predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran, no myslí si, že 

ministerská kontrola nepomôže. 

„Platí autonómia vysokých škôl, ministerstvo školstva nemôže zasiahnuť ani v tomto prípade, 

keď preukázateľne došlo k významnému porušeniu Ústavy a zákona o vysokých školách,“ 

uviedol pre HN Šuran. Aj právnik Guba potvrdzuje, že ministrovi nič nebráni v tom, aby 

svoje vyjadrenie predložil prezidentke. 

Odbor komunikácie rezortu školstva hovorí, že predmetný návrh je momentálne vo fáze 

posudzovania. „V tejto chvíli nie je možné odhadnúť dĺžku trvania, “ informoval. Posudzovať 

ho bude aj prezidentka. Už skôr uviedla, že zváži všetky okolnosti rozhodnutia senátu. Podľa 

právnika môže proces zvrátiť práve Čaputová, ktorá môže rozhodnúť aj tak, že rektora 

neodvolá. 

STU nič nevie 

Prorektorka univerzity Ľubica Vitková tvrdí, že o kontrole ministerstva zatiaľ nič nevie. 

„Nemáme vedomosť, čoho by sa mala týkať,“ hovorí. Podľa jej slov bola verejnosť zasadnutia 

senátu zachovaná, aj keď mnohí novinári zostali za zamknutými dverami. 

„Kvôli pandemickým opatreniam bol regulovaný vstup, boli prítomní dvaja novinári, viac sa, 

bohužiaľ, nezmestilo,“ doplnila. Pravda tiež je, že zvukový prenos, ktorý univerzita 

zabezpečila, nebol počúvateľný. „Nekvalitný prenos určite nebol naším zámerom,“ ohradila sa 

Vitková. 

Šuran hovorí, že naďalej dostáva informácie od študentov o nekalých praktikách univerzity. 

Študentská časť Akademiského senátu totiž žiadala opätovné prerokovanie bodu o odvolaní 

rektora. „Bolo zvolané Predsedníctvo Akademického senátu na 30. októbra, pričom na 

základe uznesenia vlády sa ho pre zákaz vychádzania nemohli zúčastniť členovia za 

študentov,“ opísal situáciu. 

Odvolanie Fikara bolo vyvrcholením jeho konfliktu s dekanom Fakulty informatiky 

a informačných technológií Ivanom Kotuliakom. Ten po rozbrojoch na svojej fakulte pokus 

o vlastné odvolanie ustál. Nezhody však poznačili záujem študentov, ktorých sa tento rok na 

fakultu prihlásilo menej. 


