
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

 

                                                 Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 29.4.2014 o 13.30 v zasadačke dekana 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI: 17  Ospravedlnený: Dr. Dunajčík 

Študentská časť AS FEI: 6   Ospravedlnení: A. Weinzettl, T. Závodník a Ing. 

Jagelka 

Hostia: Ing. Fodreková a M. Bachratá 

 

Program:  

1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 

2. Informácie z rokovania Predsedníctva AS FEI 

3. Prerokovanie dodatku č. 2 k Štatútu FEI 

4. Prerokovanie Volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI 

5. Prerokovanie Rokovacieho poriadku AS FEI STU 

6. Prerokovanie harmonogramu volieb kandidáta na dekana 

7. Rôzne 

 

K bodu 1- Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek 

Po privítaní prítomných senátorov a hostí informoval o výsledku doplňovacích volieb do AS 

FEI na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva. Dňa 25.4.2014 bol namiesto doc. Ing. 

Petra Bokesa, PhD. jednohlasne zvolený jediný kandidát -  doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 

Ďalej predseda študentskej časti AS FEI Ing. Beňo informoval o zmene v zložení senátorov 

v ŠČ AS FEI. 

Namiesto Jakuba Štefaničáka, ktorý nečakane ukončil štúdium sa novým členom senátu stal 

1. náhradník - Ing. Martin Jagelka 

 

Za overovateľov boli navrhnutí: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a Ing. Peter Beňo. 

 

K bodu 2 – Informácie z rokovania predsedníctva AS FEI 

O priebehu zasadnutia predsedníctva v krátkosti informoval prof. Uherek. 

Pán dekan na zasadnutí povedal, že fakulta už dostala správu o výsledkoch kontroly. 

Musí sa k jednotlivým bodom vyjadriť. Keďže sa pán dekan dnes ospravedlnil, sľúbil, že na 

nasledujúcom zasadnutí podá o tom správu.  

Predseda ďalej oznámil, že Smernica dekana č. 1 o čerpaní dovoleniek bola zmenená podľa 

návrhu na zasadnutí predsedníctva 1.4.2014. Zamestnanci budú s jej obsahom oboznámení. 

Na predsedníctve doc. Bittera položil dekanovi otázku, ako je to s príspevkom od 

zamestnávateľa na rôzne dotované jedlá, ktoré sa podávajú v jedálni FEI. 
Prof. Uherek požiadal o vysvetlenie Ing. Fodrekovú. Pani inžinierka povedala, že na všetky 

jedlá podávané v jedálni FEI aj v bufete FEI by mal byť príspevok rovnaký.  

Doc. Róka požiadal, aby na web- stránke senátu bolo v PDF formáte zverejnené aj stanovisko 

EK AS FEI, ktoré bolo súčasťou  Zápisnice AS FEI STU č. 8/2014. 

 

Predseda požiadal o hlasovanie k tejto zápisnici: 

za- 22, proti-0, zdržali sa-1 



 

 Zápisnica AS FEI STU č. 8/2014 bola overená a schválená s pripomienkou väčšinou 

prítomných. 

 

K bodu 3 – Prerokovanie Dodatku č. 2 k Štatútu FEI 

Predseda senátu v tomto bode povedal, že v prvom rade musí senát zrušiť Uznesenie AS FEI 

z 18. 6 2013 bod 6a) o Dodatku  č. 2 k Štatútu. 

Ďalej musíme schváliť nový Dodatok a s dnešným dátumom ho pošleme JUDr. Haladejovej 

na rektorát STU. 

Predseda požiadal o prezentáciu materiálu predsedu Legislatívnej komisie Ing. Jókaya. 

Ing. Jókay povedal, že v podstate ide iba o formálne zmeny. 

V diskusii vystúpili s pripomienkami: doc. Bittera, doc. Vajda, prof. Hubinský a doc. 

Rosinová. 

Predseda navrhol  rozdeliť hlasovanie na dve časti: 

1. Zrušenie uznesenia o Dodatku č. 2  k Štatútu z 18.6.2014 

( za - 22, proti-0, zdržali sa-0 ) 

2. Dodatok č. 2 schválený aj s pripomienkami z dnešného zasadania ( s doplnkami) 

( za -22, proti -0, zdržali sa-0 ) 

Dodatok č. 2 k Štatútu FEI bol schválený jednomyseľne a bude tvoriť prílohu zápisnice 

z dnešného rokovania. 

 

K bodu 4 – Prerokovanie Rokovacieho poriadku AS FEI STU 

Tento materiál uviedol opäť Ing. Jókay. Zdôraznil, že ide iba o 1. čítanie materiálu. 

Rokovací poriadok nie je prílohou štatútu. Členovia LK AS FEI na svojom ostatnom stretnutí 

materiál pripomienkovali. Pripomienky boli zapracované. 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili so svojimi otázkami a pripomienkami: doc. Rudolf, doc. Rosinová, doc. 

Uherek, doc. Hinca, doc. Beláň, doc. Vajda a doc. Bittera. 

Ing. Jókay všetky pripomienky zapracuje a materiál po prerokovaní v LK AS FEI predloží na 

nasledujúcom zasadnutí senátu. 

 

K bodu 5 – Prerokovanie Volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana 

FEI 

Materiál uviedol opäť Ing. Jókay. Tento materiál členovia komisie prerokovali a pripomienky, 

ktoré dostali od členov senátu zapracovali. Znova ide o 1. čítanie materiálu. 

K predloženému materiálu sa vyjadrili so svojimi pripomienkami viacerí senátori. Tieto budú 

zapracované do materiálu a ten bude predložený na schválenie na nasledujúcom zasadnutí 

senátu. 

 

K bodu 6 – Prerokovanie harmonogramu volieb kandidáta na dekana 

Tento materiál opäť uviedol Ing. Jókay. Poďakoval sa doc. Rosinovej za pomoc pri úprave 

materiálu. Tento materiál bude predložený a schválený na nasledujúcom zasadnutí senátu. 

Ing. Jókay pozval všetkých prítomných na zasadnutie legislatívnej komisie v utorok 6.5.2014 

o 13.30 hod. 

 

K bodu 7 – Rôzne 

V tomto bode programu oznámila členka Pedagogickej komisie AS FEI PhDr. Belasová, že 

členovia komisie si počas krátkej prestávky zvolili namiesto doc. Bokesa nového predsedu 

a stal sa ním Ing. Poljovka, PhD. Ďalším členom komisie sa stal doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 



Predseda Ekonomickej komisie senátu doc. Róka oznámil, že členovia komisie sa stretli, ale 

nemali k dispozícii všetky materiály súvisiace s nakladaním finančných prostriedkov. 

Stanovisko komisie k hospodáreniu FEI STU k 31.1.2014 prečítal prítomným a pošle ho 

všetkým členom senátu. Materiál bude prílohou dnešnej zápisnice. 

Prof. Uherek informoval, že  dňa 25.4.2014 prebehlo 1. kolo výberového konania na funkciu 

tajomníka fakulty. Žiaden z prítomných nespĺňal predstavy výberovej komisie, tak sa bude 

konať 2. kolo. Termín ešte nie je daný. 

Ďalej povedal, že rektor STU povedal, že  bude vyhlásené nové verejné obstarávanie na 

rekonštrukciu budovy našej fakulty. Predchádzajúce bolo pozastavené. 

Ďalej v tomto bode ešte vystúpili so svojimi diskusnými príspevkami: doc. Vajda, Ing. 

Chromý, prof. Hubinský a doc. Rudolf. 

 

 

Overovatelia: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

 

  Ing. Peter Beňo 

 

 

 

 

       prof. Ing. František Uherek, PhD. 

            predseda AS FEI STU  

 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 

 

 

 

 


