
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

Zápisnica č. 12 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 1.7.2014 o 14 hod. v B-klube 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI: 17  Ospravedlnený: Ing. Chromý 

Študentská časť AS FEI: 8   Ospravedlnený: Ing. Štibraný 

 

Hostia: doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Jančárik, doc. Žiška, Mgr. Miklovič, prof. 

Janíček, prof. Smieško, Ing. Telek, M. Bachratá 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

2. Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a schválenie zápisnice z ostatného 

rokovania AS FEI 

3. Aktuálna situácia v ŠČ AS FEI – vystúpenie predsedu ŠČ AS FEI Ing. Beňa 

4. Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 

5. Legislatívne materiály k voľbám kandidáta na funkciu dekana FEI STU 

( Volebný poriadok, harmonogram volieb, vyhlásenie volieb, voľba volebnej komisie) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí 

Rokovanie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Po privítaní prítomných senátorov 

a hostí sa spýtal, či prítomní súhlasia s programom dnešného rokovania. 

Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-1 

Program bol odsúhlasený. 

 

K bodu 2 - Voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a schválenie zápisnice z ostatného 

rokovania AS FEI 

Za overovateľov  zápisnice z dnešného rokovania boli navrhnutí: Ing. Peter Poljovka a Ing. 

Michal Hanic. 

Hlasovanie: za-23, proti-0, zdržali sa-2 

Ing. Peter Poljovka, PhD. a   Ing. Michal Hanic sú overovateľmi tejto zápisnice. 

 

Predseda ďalej  požiadal o určenie skrutátorov, ktorí budú spočítavať  hlasy. 

Navrhnutí boli Ing. Poljovka a Ing. Paulech, ktorí s touto úlohou súhlasili. 

 

K zápisnici č. 11 z ostatného zasadnutia, ktorú senátori dostali krátko pred dnešným 

rokovaním mal pripomienku Ing. Jókay, ktorému v zápisnici chýbalo v 1. bode predstavenie 

nového tajomníka fakulty. 
Doc. Rosinová požiadala v bode 4. v diskusnom príspevku k údajom  v tabuľke o Rozpise 

dotácie... vymeniť v texte autora výroku - namiesto Ing. Paulecha dať dekana fakulty. 

 

Hlasovanie za opravené znenie zápisnice: 

za-22, proti- 0, zdržali sa-3 

Zápisnica AS FEI STU č. 11 bola schválená s pripomienkami, ktoré budú zapracované, 

väčšinou z prítomných. 
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V tomto bode programu vystúpil hosť – prof. Janíček, ktorý ako člen AS STU za FEI 

informoval o priebehu zasadnutia AS STU, ktoré sa konalo 30.6.2014. Informoval o.i. aj 

o odsúhlasení ďalších dotačných prostriedkov na fakulty STU a o výsledkoch kontroly na FEI 

STU, ktoré budú postúpené AS FEI STU, aby zaujal stanovisko. Tiež oznámil, že nový rektor  

STU sa bude voliť 1.12.2014. 

 

K bodu 3 – Aktuálna situácia v ŠČ AS FEI – vystúpenie predsedu ŠČ AS FEI Ing. Beňa  

Ing. Beňo prečítal prítomným Vyhlásenie študentov ŠČ AS FEI k situácii ohľadom volieb do 

ŠČ AS FEI.  Príloha č.1. 

Ďalej prečítal  Vyhlásenie Andreja Ralbovského, ktorý v čase volieb do ŠČ AS bol 

predsedom volebnej komisie. Tento list  je v Prílohe č.2. 

Potom ešte vystúpil so svojim príspevkom podpredseda ŠČ AS Ing. Hanic. Jeho príspevok  je 

v Prílohe č.3. 

V diskusii k prečítaným materiálom vystúpili: doc.Rosinová a Ing Beňo. 

 

K bodu 4 – Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 

Predseda senátu ospravedlnil neprítomnosť dekana, ktorého na zasadnutí AS FEI zastupoval 

prof. M. Oravec a požiadal predsedu EK AS FEI doc. Róku, aby prečítal stanovisko komisie 

k Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013, ktoré vypracovala komisia na svojom 

stretnutí 30.6.2014. 

Tento materiál je v Prílohe č.4. 

 

V diskusii vystúpili: doc. Vajda, prof. Uherek, Ing. Beňo a hosť Ing. Telek. 

Doc. Hinca v diskusii požiadal predsedu, či by sa na septembrové zasadnutie senátu nemohol 

pozvať kvestor STU. 

Doc. Rosinová v diskusii požiadala predsedu, aby sa na septembrové zasadnutie senátu pozval 

aj hlavný kontrolór STU. 

Predseda senátu prisľúbil pozvať oboch.  

 

Návrh uznesenia AS FEI č. 12.4.1  

AS FEI STU schvaľuje doplnenú Výročnú správu o hospodárení za rok 2013 

s pripomienkami. 

za-18, proti-0, zdržali sa-6 

Uznesenie č. 12.4.1 AS FEI STU bolo prijaté väčšinou hlasov. 

 

K bodu 5 – Legislatívne materiály k voľbám kandidáta na funkciu dekana FEI STU 

( Volebný poriadok, harmonogram volieb, vyhlásenie volieb, voľba volebnej komisie) 

 

Volebný poriadok  - tento materiál bol zaslaný senátorom minulý týždeň a predseda AS 

pripomenul, že pozmeňujúci návrh doc. Beláňa, aby sa v článku 5, bod 7 zmenila 3/5 väčšina 

na nadpolovičnú väčšinu, bol odsúhlasený na zasadnutí senátu 20.5.2014. 

Ďalej požiadal prítomných o vyjadrenie sa, prípadne pozmeňujúce návrhy k celému materiálu. 

 

Počas diskusie k tomuto bodu vystúpili: Ing. Jókay, prof. Uherek, doc. Bittera, doc. Rosinová, 

doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Vajda, doc. Hinca, Ing. Poljovka, Ing. Paulech, Ing. 

Beňo, PhDr. Belasová. 

Doc. Rosinová oboznámila prítomných o aktivite-petícii medzi členmi akad. obce: 

o volebnom poriadku, zachovanie čl. 5 v pôvodnom znení (3/5 hlasov) - podporilo ju doteraz  

90 zamestnancov a 10 doktorandov 
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PhDr. Belasová sa pýtala, či boli o tejto petícii informovaní všetci  členovia AO? 

Doc. Rosinová pripustila, že ešte nie. 

Prof. Vitko – navrhol nebrať petíciu do úvahy, nakoľko o nej neboli všetci informovaní. 

 

Predseda AS FEI STU otvoril hlasovanie k bodu 5 – volebný poriadok s vyjadrením sa 

samostatne k jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. 

 

Prof. Uherek podal nasledovné pozmeňujúce návrhy: 

 -  v čl. 2, ods.2 doplniť vetu: Volebná komisia má päť členov, troch členov zo 

zamestnaneckej časti a dvoch členov zo študentskej časti AS FEI STU 

za-22, proti-0, zdržal sa-3,   pozmeňujúci návrh bol prijatý, 

- v  čl. 5, ods. 4  Kandidát na funkciu dekana je zvolený v tom kole s viacerými 

kandidátmi, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS FEI STU.  

za-13, proti-6, zdržal sa- 4   pozmeňujúci návrh bol prijatý, 

  

Ing. Jókay dal pozmeňujúci návrh: 

v čl. 5, ods. 7 v prvej vete... kandidát získa aspoň 3/5 hlasov všetkých členov AS FEI 

STU za-11, proti-13, zdržal sa-0    pozmeňujúci návrh nebol prijatý, 

 

Ing. Poljovka podal pozmeňujúce návrhy: 

 v čl. 3, ods. 3 zmeniť vetu na - (3) Z doručených návrhov, ktoré spĺňajú požiadavky 

(1)-(2) tohto článku, volebná komisia zostaví a jej predseda alebo poverený člen volebnej 

komisie zverejní listinu kandidátov s menami kandidátov v abecednom poradí. 

za -19, proti-0, zdržal sa-5   pozmeňujúci návrh bol prijatý, 

 v čl. 5, ods. 5 doplniť pred slovo najmenším slovo rovnakým 

za-2, proti-3, zdržal sa-19    pozmeňujúci návrh nebol prijatý,  

 v čl. 6, ods. 1 doplniť vetu - Výsledky každého kola volieb ohlasuje poverený člen 

volebnej komisie. 

za-11, proti-1, zdržal sa-10    pozmeňujúci návrh nebol prijatý, 

 v čl. 6, ods. 4 doplniť namiesto slova Predseda - Predseda volebnej komisie alebo 

poverený člen volebnej komisie   

za-19, proti-0, zdržal sa-4    pozmeňujúci návrh bol prijatý, 

 v čl. 6, ods. 4 poslednú vetu upraviť nasledovne - Vyhlásením výsledkov volieb 

činnosť volebnej komisie končí.   

za-19, proti-0, zdržal sa-5   pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

 

Predseda AS FEI STU požiadal o hlasovanie k materiálu Volebný poriadok ako celku:  

za -15, proti -5, zdržali sa -5    

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015-2019 

bol prijatý väčšinou hlasov. Príloha č.5. 

 

Predseda AS FEI STU požiadal o hlasovanie k materiálu Harmonogram volieb:  

za -21, proti -0, zdržali sa -3    

Harmonogram volieb pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015-2019 

bol prijatý väčšinou hlasov. Príloha č.6. 

 

Predseda AS FEI STU vyhlásil voľby na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015-2019. 

 

Vyhlásenie volieb 

Predseda prečítal znenie tohto vyhlásenia, ktoré dostali všetci prítomní senátori. 
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Predseda AS FEI STU vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 

funkčné obdobie 2015-2019. 

Voľby sa budú konať dňa 11.11.2014 na riadnom zasadnutí AS FEI STU. Príprava volieb a 

voľba kandidáta na dekana FEI STU v Bratislave budú organizované v súlade s platným 

volebným poriadkom a harmonogramom volieb. 

 

Predseda senátu potom povedal, že v zmysle volebného poriadku je potrebné zvoliť 5 člennú 

volebnú komisiu. 

Prítomní senátori navrhli týchto senátorov: doc. Bittera, Ing. Jókay, prof. Stopjaková, Ing. 

Beňo a P. Šimek. 

Hlasovanie o zložení volebnej komisie v zložení - doc. Bittera, Ing. Jókay, prof. Stopjaková, 

Ing. Beňo a P. Šimek. 

za-16, proti-0, zdržali sa -8 

Volebná komisia bola schválená väčšinou hlasov. 

Volebná komisia si po krátkej porade zvolila za svojho predsedu doc. Ing. Mikuláša Bitteru, 

PhD. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

Predseda oznámil prítomným, že odovzdal predsedovi Ekonomickej komisie AS doc. Rókovi 

Správu o splnení opatrení v súvislosti s kontrolnou správou č.2/2014 z kontroly hospodárenia 

FEI STU. 

Ďalej požiadal o slovo Ing. Paulech, ktorý prezentoval vlastný názor na aktuálnu situáciu 

v ŠČ AS FEI. 

Doc. Bittera sa spýtal prítomných senátorov, či aktivity týkajúce sa aktuálnej situácie v AS 

FEI budú pokračovať, avšak nedostal žiadnu odpoveď. 

Doc. Bittera tiež požiadal prítomných, aby do 30.9.2014 zvážili kandidátov na funkciu dekana 

a rámcové otázky pre kandidátov. 

Doc. Rosinová – na web – stránku treba dať aktuálne znenie Štatútu FEI a Doplnku č. 2 

a všetky schválené legislatívne materiály k voľbám a Rokovací poriadok AS FEI. 

 

 

K bodu 7 – Záver 

Na záver sa predseda senátu poďakoval všetkým za účasť a poprial všetkým príjemnú 

dovolenku. 

Najbližšie zasadnutie bude koncom septembra. 

 

 

Overovatelia:     Ing. Peter Poljovka, PhD. 

 

   Ing. Michal Hanic 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD. 

           predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová          

      


