Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 6
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 29.10.2013 o 13.30 v B-klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Zamestnanecká časť AS FEI: 14
Ospravedlnení: doc. Bokes a PhDr. Dunajčík
Študentská časť AS FEI : 6
Ospravedlnení: Bc. Halčin a Bc. Tehlár
Hostia: prof. Juhás, doc. Pavlovičová, doc. Jančárik, doc. Oravec, doc. Žiška, prof. Smieško,
M. Bachratá, doc. Rosinová, doc. Drahoš, doc. Kutiš, Mgr. Drozda, doc. Hüttner, Ing. J.
Paulech, J. Jedinák, Ing. Mudráková - Radičová, Ing. Kučera
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb ŠČ AS do AS STU
4. Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb ŠČ AS do AS FEI STU
5. Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb do Zamestnaneckej časti AS FEI STU
6. Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI STU na nasledujúce funkčné obdobie
7. Prerokovanie zmeny zásad volieb do AS FEI STU v súvislosti so vznikom nového
ústavu na FEI STU
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda AS FEI STU prof. Uherek.
Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o navrhnutie overovateľov zápisnice :
Za overovateľov boli navrhnutí PhDr. Belasová a Ing. Beňo.
Hlasovanie: za-18, proti-0, zdržali sa -2
Overovatelia zápisnice boli odsúhlasení.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu vystúpil dekan fakulty prof. Juhás.
Informoval prítomných na stav príprav komplexnej akreditácie fakulty.
Ďalej povedal, že podľa nového nariadenia AS STU musí byť každá zmluva fakulty
odsúhlasená AS STU a keďže naša zmluva s firmou Delikanti, s.r.o. nie je, je zatiaľ
neplatná. Vedenie fakulty požiadalo o predbežný súhlas AS STU. Hlasovať sa bude až na
zasadnutí AS STU 25.11.2013.
Ďalej v tomto bode programu vystúpil prof. Smieško, ktorý informoval podrobne
o zasadnutí Rady vysokých škôl SR.
Diskusia:
Ing. Jókay – pýtal sa, či sa budeme môcť stravovať aj v bufete FEI ?
Pán dekan odpovedal, že áno.
Doc. Róka – požiadal pána dekana o odstránenie nápojového automatu spred nástenky
Akademického senátu.
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K bodu 3 – Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb ŠČ AS do AS STU
Výsledky doplňovacích volieb ŠČ AS do AS STU prečítal predseda volebnej komisie
Ing. Ralbovský.
Do AS STU boli vo voľbách, ktoré sa konali v dňoch 22.- 23.10.2013 zvolení: Ing. Peter
Beňo a Ing. Michal Hanic.
K bodu 4 – Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb ŠČ AS do AS FEI STU
Výsledky volieb vyhlásil Ing. Ralbovský- predseda volebnej komisie.
V doplňovacích voľbách ŠČ AS boli za členov AS FEI STU na funkčné obdobie do
29.10.2013 zvolení Bc. Tomáš Halčin a Bc. Pavol Šalík.
K bodu 5 – Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb do Zamestnaneckej časti AS
FEI STU
Za Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky vyhlásil výsledky doplňovacích
volieb doc. Ľ.Hüttner.
Zvolení boli doc. Ing. Anton Beláň, PhD a Ing. Peter Poljovka, PhD.
Za Ústav riadenia a priemyselnej informatiky prečítal výsledky doplňovacích volieb v
zastúpení predsedu volebnej komisie prof. M. Žalmana predseda AS FEI prof. Uherek.
Zvolení boli: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
K bodu 6 – Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI STU na nasledujúce funkčné
obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2015
Výsledky volieb vyhlásil predseda volebnej komisie Ing. Ralbovský.
Na funkčné obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2015 boli zvolení za členov ŠČ AS FEI STU:
Ing. Peter Beňo, Ing. Michal Hanic, Patrik Jagelka, Peter Šimek, Jakub Štefaničák, Ing.
Ján Uhrík, Adam Weinzettl a Tomáš Závodník.
Za náhradníkov boli zvolení: Bc. T. Štibraný, Ing. Martin Jagelka a Slavomír Kosť.
Diskusia:
V diskusii predseda volebnej komisie ŠČ AS Ing. Ralbovský informoval, že volebná
komisia dostala po voľbách námietku Ota Haffnera s názvom: Žiadosť o vyradenie
neplatných kandidátok a ďalej námietku od Ing. Erika Kučeru s názvom: Upozornenie na
nedodržanie zásad volieb ŠČ AS do AS FEI STU a námietku proti výsledkom volieb do
AS FEI STU.
Predseda AS udelil slovo prítomnému Ing. Erikovi Kučerovi, ktorý oboznámil AS o
svojich námietkach.
Odpovede na obidve spomenuté námietky prečítal Ing. Ralbovský a budú tvoriť prílohu
tejto zápisnice.Volebná komisia sa oboma podnetmi detailne zaoberala a oba zamietla
v celom rozsahu ako neodôvodnené.
Ing. Beňo oznámil, že volebná komisia sa radila o zmene v zložení volebnej komisie
s fakultným právnikom Mgr. Drozdom, ktorý potvrdil, že zmena v harmonograme volieb
čo sa týka zloženia volebnej komisie je možná aj po vyhlásení volieb.
Doc. Róka sa v diskusii pýtal Ing. Ralbovského, akým harmonogramom sa volebná
komisia riadila počas volieb, keď v pôvodnom harmonograme bol členom volebnej
komisie doc. Kutiš. Platný harmonogram volieb vyhlásený v súlade so Zásadami volieb
do AS FEI schválenými 24.4.2012 je len ten prvý.
Prof. Uherek – odporučil, aby bol zoznam náhradníkov doplnený o všetkých, ktorí získali
viac ako 10 % hlasov hlasujúcich ( v zmysle Zásad pre voľby do AS FEI STU)
Doc. Drahoš – ako hosť skonštatoval, že harmonogram sa nemôže meniť počas volieb
Ing. Beňo – prečo sa kritizuje priebeh volieb až po voľbách a nie počas volieb?
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Zároveň sa opýtal Ing. E. Kučeru, či by podal svoju námietku aj v prípade, že by bol
zvolený. Ing. E. Kučera odpovedal, že zrejme nie.
Doc. Rosinová – námietky, ktoré poslala boli zamietnuté (boli v postate obdobné ako už
prerokované námietky).
Prof. Hubinský – z ústneho podania akademickej obce vie o ovplyvňovaní študentov na
predmete Úvod do inžinierstva
doc.Rudolf – v žiadnych voľbách sa doteraz nestretol s možnosťou krúžkovať viac
kandidátov, ako je počet volených zástupcov.
Ing. Hinca – môže senát spochybniť výsledky volieb?
J. Jedinák – hosť – zástupca v ŠČRVŠ – upozornil na zaujímavý fakt, že cca 60 voličov
volilo rovnakých 11 kandidátov
Ďalej v diskusii vystúpili so svojimi pripomienkami: PhDr, Belasová, Ing. Chromý,
Ing. Jókay, Ing. Radičová a prof. Stopjaková.
Písomne podané námietky a diskusné príspevky sú v prílohe tejto zápisnice.
Po rozsiahlej diskusii medzi prítomnými senátormi a hosťami navrhol prof. Vitko uznesenie
takéhoto znenia:
Uznesenie AS FEI č.1/6
AS FEI STU berie na vedomie vyhlásenie výsledkov ŠČ AS do AS FEI STU.
Hlasovanie: za-12, proti -3, zdržali sa- 2
Uznesenie bolo prijaté väčšinou hlasov.
Ing. Jókay navrhol ďalšie uznesenie:
Uznesenie AS FEI č.2/6
AS FEI STU vzhľadom na vyjadrené námietky požiada príslušný orgán o prešetrenie
platnosti procesu celého priebehu volieb do ŠČ AS FEI STU na nasledujúce funkčné
obdobie.
Ing. Jókay požiadal o tajné hlasovanie.
Predseda určil skrutátorov tajného hlasovania: B. Rudolf, Ing. Chromý a E. Ušák.
Výsledky hlasovania prečítal doc. Ušák: za- 5, proti – 7, zdržali sa – 3 ( neplatné boli 2
lístky).
Navrhnuté uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 7 – Prerokovanie zmeny zásad volieb do AS FEI STU v súvislosti so vznikom
nového ústavu na FEI STU –Ústav automobilovej mechatroniky
Predseda AS navrhol zmeniť v Zásadách volieb do AS FEI STU čl. 1/ 3. bod - počet
členov jednotlivých častí AS FEI zo 16/8 na 18/9, tým pádom sa zmení aj tabuľka, v ktorej
pribudne Ústav automobilovej mechatroniky zastúpený 2 členmi AS FEI STU a počet
študentov v AS sa zvýši na 9.
Funkčné obdobie bude od 1.11.2013 do 31.10.2016
Doc. Rosinová navrhla túto zmenu ako dodatok k Zásadám volieb. Predseda s návrhom
súhlasil.
Hlasovanie k navrhovanému dodatku Zásad volieb do AS FEI STU:
za – 15, proti-1, zdržali sa- 4
Dodatok bol prijatý väčšinou prítomných senátorov.
Predseda oznámil, že na novom ústave vyhlási doplňujúce voľby v dohľadnom čase.
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K bodu 8 - Rôzne
V tomto bode diskutovali:
Ing. Jókay- v C- bloku je nefunkčný výťah
Bachratá – súčiastky na výťah sú také drahé, že je nutné výberové konanie, nedá sa to
kvalifikovať ako havária- informovala sa už na vedení fakulty
K bodu 9 -Záver
Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Overili:
Ing. Peter Beňo
PhDr. Jarmila Belasová

Zapísala: Vlačikyová

