Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica AS FEI STU č. 13
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktoré sa konalo dňa
16.12.2010 o 14 hod. v B-klube
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 22
Komora študentov: 11
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia podpredsedov senátu o doplňovacích voľbách do AS FEI STU a overenie
mandátov členov AS FEI STU
3. Hlasovanie o spôsobe voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
4. Voľba kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
5. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Ballo.
Po privítaní prítomných požiadal o zvolenie overovateľov zápisnice.
Navrhnutí boli: Ing. Duč-Anci a M. Horniak.
Hlasovanie: za-31, proti-0, zdržali sa-2
Navrhnutí senátori Ing. Duč –Anci a M. Horniak sa stali overovateľmi zápisnice.
Ďalej predseda navrhol zvoliť dvoch skrutátorov volieb.
Navrhnutí boli doc. Volauf a L. Masaryková.
Hlasovanie: za -31, proti-0, zdržali sa-2
Doc. Peter Volauf a Bc. Lucia Masaryková boli zvolení väčšinou prítomných senátorov za
skrutátorov.
Ďalej požiadal predseda prítomných o vyjadrenie súhlasu k bodom dnešného zasadnutia.
Doc. Eleschová navrhla ako ďalší bod na zasadnutie vyjadrenie k listu pána dekana.
Hlasovanie za zaradenie nového bodu programu: za- 29, proti-2, zdržali sa-2
Opätovné hlasovanie za program s pozmeňujúcim návrhom: za-29, proti-1, zdržali sa-3
Program doplnený o pozmeňujúci návrh doc. Eleschovej:
2. Informácia podpredsedov senátu o doplňovacích voľbách do AS FEI STU a overenie mandátov
členov AS FEI STU
3. Stanovisko k listu dekana
4. Hlasovanie o spôsobe voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
5. Voľba kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
6. Rôzne
Profesor Ballo ešte oznámil, že Správa o činnosti AS FEI STU za rok 2010 bude prednesená až na
najbližšom zasadnutí AS FEI STU.
K bodu 2 – Informácia podpredsedov senátu o doplňovacích voľbách do AS FEI STU a overenie
mandátov členov AS FEI STU
Za zamestnaneckú komoru vystúpil doc. Lelák. Oznámil, že na Katedre jadrovej fyziky a techniky
prebehli voľby a novým senátorom sa stal doc. Márius Pavlovič. Od vedúcej personálneho oddelenia
Ing. Mandákovej máme potvrdené, že všetci senátori sú k dnešnému dátumu v trvalom pracovnom
pomere na plný úväzok.
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Za študentskú časť AS vystúpil Ing. Telek. Informoval podrobne o priebehu doplňujúcich volieb do
študentskej komory, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. 12. 2010. Podľa informácie na voľbách bolo
odovzdaných 702 hlasov študentov, z toho 696 platných a 6 neplatných. Kandidáti sa zúčastnili
prepočítavania hlasov.
Potom predstavil 5 nových členov AS FEI: Peter Beňo, Ing. Igor Kazlov, Bc.Marek Rapčík, Ing.
Ľubomír Sládek a Ing. Jakub Vonkomer.
Vedúca PGO pani Koláriková potvrdila, že všetci 11 členovia študentskej časti AS sú riadnymi
študentmi FEI STU.
Dňa 30.11.2010 sa predseda KŠ Ing. Jókay vzdal svojej funkcie a následne bol za predsedu KŠ
zvolený Ing. Peter Telek.
Ako pozorovatelia sa volieb zúčastnili doc. Rosinová a prof. Ballo. Potvrdili, že voľby prebehli
v súlade s volebným poriadkom a neboli spochybnené.
Prof. Ballo navrhol, aby sa doplnila Disciplinárna komisia o zástupcov z radov študentov.
Navrhnutí boli: Ing. Radičová a Martin Horniak.
Hlasovanie: za-30, proti-0, zdržali sa-3
Ing. Radičová a M. Horniak sa stali členmi Disciplinárnej komisie z radov študentov.
Námetom na ďalšiu prácu senátu je urobiť rovnaké volebné poriadky pre obe komory AS.
K bodu 3 – Stanovisko k listu dekana
Predseda senátu prečítal list dekana k rokovaniu AS dňa 16.12.2010, ktorí dostali senátori
elektronickou poštou. List je priložený k zápisnici. Ďalej prečítal list od prof. Brezu.
K listu dekana sa kriticky vyjadrila doc. Eleschová, nakoľko sa cíti byť osobne dotknutá jeho
obsahom, jej písomné stanovisko je súčasťou zápisnice.
V tomto bode ešte v diskusii vystúpili: doc. Rosinová, Ing. Telek a prof. Ballo.
Prof. Ballo sa ohradil proti tomu, že nepozval dekana na predchádzajúce zasadnutia, pretože sa
prerokovávali témy ohľadne volieb. Teda boli to volebné zasadnutia. Súčasne zdôraznil, že dekan má
možnosť, nie povinnosť byť na AS.
Doc. Rosinová stanovisko ohľadne PhD štúdia v liste dekana v debate odkázala na iné orgány fakulty
ako AS.
K bodu 4 – Hlasovanie o spôsobe voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie
2011-2015
Predseda AS stručne uviedol tento bod, v ktorom ide o spôsob voľby kandidáta na dekana FEI.
Otázkou o ktorej sa rozhoduje v tomto bode je, či je potrebné vypísať nové voľby, alebo sa má
uskutočniť len samotná voľba kandidáta na dekana.
V diskusii sa vyjadrili viacerí senátori:
doc. Pavlovič - nebolo prítomných 3/5 senátorov – hlasovanie nebolo v súlade s volebným poriadkom
Ing. Telek - voľby neboli zmarené, bolo to neúmyselné
prof. Uherek- v čase volieb sme boli presvedčení, že hlasujeme v súlade s volebným poriadkom
prof. Ballo - prečítal obsah listu Judr. Fabiánovej a aj znenie listu z Ministerstva školstva
doc. Rosinová - predpisy neošetrujú všetky prípady, ale AS je samosprávny orgán, ktorý môže
rozhodnúť, zdôraznila, že je to v našej kompetencii a mali by sme si za našim rozhodnutím stáť
doc. Oravec a prof. Ballo - súhlasili s doc. Rosinovou
Ing. Drahoš – opakované hlasovanie je legislatívne zložitejšie a viac riskantné, ale zároveň je
spravodlivejšie.
Ing. Duč-Anci - čl. 5 Rokovacieho poriadku – spochybnenie jedného hlasu
doc. Rosinová - čl. 6 - citovala poslednú vetu
doc. Pavlovič - citoval VŠ zákon par. 27 ods. 1, písm. b)
doc. Pavlovič navrhol tajné hlasovanie v bode 4 programu.
Text hlasovacích lístkov: Ste za hlasovanie o kandidátovi na dekana na funkčné obdobie 20112015 na zasadnutí AS FEI STU konanom dňa 16.12.2010 – áno alebo nie.
Za členov komisie, ktorá dohliadne na správnosť hlasovania boli určení: prof. Stopjaková, doc. Drahoš
a Ing. Radičová.
Hlasovanie o zložení komisie : za-31, proti-0, zdržali sa -2
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Komisia bola zvolená väčšinou hlasov.
Výsledky tajného hlasovania prečítala prof. Stopjaková:
Bolo odovzdaných 33 platných lístkov: za -23 hlasov, proti -7 hlasov, zdržali sa- 3 hlasy
K bodu 5 - Voľba kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
Prof. Ballo predtým ako pristúpili senátori k voľbám prečítal list prof. Redhammera, ktorý oznámil
prítomným, že bol oslovený, aby kandidoval v 3. kole volieb na rektora STU. List je priložený
k zápisnici.
Hlasovanie:
Kandidáti na dekana FEI STU: 1. prof. Ing. Juraj Breza, PhD.
2. doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
3. doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD.
4. doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
Výsledky 1. kola:
počet vydaných hlasovacích lístkov- 33
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov -33
počet neplatných hlasovacích lístkov - 0
Kandidát č. 1 - 9 hlasov
Kandidát č. 2 - 20 hlasov
Kandidát č. 3 - 7 hlasov
Kandidát č. 4 -10 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania v 1. kole boli kandidátmi v 2. kole:
1. doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
2. doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
Výsledky 2. kola - odovzdaných bolo 32 platných hlasovacích lístkov, 1 hlasovací lístok bol neplatný
1. doc.RNDr. Gabriel Juhás, PhD. - 20 hlasov
2. doc.Ing. Ján Vajda, PhD. - 10 hlasov
2 hlasy žiaden z kandidátov
Požadované 3/5 hlasov prítomných senátorov získal doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Záver:
AS FEI STU zvolil za kandidáta na funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky
v Bratislave na funkčné obdobie 2011-2015 doc. RNDr. Gabriela Juhása, PhD.
Po úspešnom ukončení hlasovania zavolal predseda AS kandidátov, aby im oznámil výsledky volieb.
Doc. Juhás a prof. Redhammer prijali pozvanie na zasadnutie. Doc. Juhás sa v krátkom príhovore
poďakoval za zvolenie.
Na záver sa predseda AS poďakoval za účasť a zaželal všetkým prítomným krásne a pokojné vianočné
sviatky.
Overovatelia: Ing. Michal Duč – Anci, PhD.
Martin Horniak
Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

