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Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky
Zápisnica č. 3
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 28.6.2016 o 14 hod. v B klube
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zamestnanecká časť: 15

Ospravedlnení: PhDr. Belasová a Ing. Poljovka

Študentská časť: 5
Šimek

Ospravedlnení: Bc. Jakúbek, T. Tomčo, Bc. Weinzettel,

Bc.

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc.
Kardoš, prof. Rozinaj a prof. Janíček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie skrutátorov a overovateľov
Schválenie zápisnice z ostatného rokovania AS, výsledky doplňovacích volieb do
ÚT FEI
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie a schvaľovanie “ Kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní
mzdových prostriedkov zo štátnej dotácie na pracoviská FEI STU“
Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2016
Schvaľovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania do Bc. štúdia
v akademickom roku 2016/2017“
Schvaľovanie Zásad volieb do AS FEI STU
Vyhlásenie volieb do AS FEI STU
Schválenie harmonogramu a organizačných pokynov k voľbám do ZČ AS FEI
STU
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie skrutátorov a overovateľov
Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Po privítaní prítomných
senátorov a hostí požiadal prítomných o súhlas s programom dnešného rokovania.
O slovo sa prihlásila s pozmeňujúcim návrhom doc. Rosinová – navrhla, aby sa v 4. bode
programu vynechalo slovo“ schvaľovanie“, pretože materiál by sa mal dnes iba prerokovať.
Pán dekan na jej návrh reagoval, že nie je už časový priestor materiál posúvať na ďalšie
zasadnutie, lebo ak sa to posunie, nebude možné tieto kritériá využívať v praxi od roku
2017.
Doc. Vajda povedal, že ide o názor senátorov zo stretnutia ZČ AS FEI, ktorú doc. Rosinová
pred dnešným zasadnutím zvolala a ktorého sa zúčastnilo 9 členov ZČ.
O slovo sa prihlásil predseda ŠČ senátu Ing. Hanic, ktorý oznámil prítomným, že prišlo
k zmene v zložení ŠČ AS FEI. Jána Jedináka, ktorý ukončil štúdium nahradil s počtom hlasov
261 prvý náhradník Patrik Jagelka a Bc. Peter Šimek ma pozastavené členstvo v AS z dôvodu
prechodu na vyšší stupeň štúdia.
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Hlasovanie za pozmeňujúci návrh doc. Rosinovej: za-9, proti -10, zdržali sa- 1
Hlasovanie za program v pôvodnom znení: za-12, proti-4, zdržali sa -4
Program dnešného rokovania bol schválený v pôvodne predloženom znení.
Predseda senátu potom požiadal o zvolenie overovateľov a skrutátorov.
Za overovateľov boli navrhnutí doc. Hinca a Ing. Hanic.
Hlasovanie: za-19, proti-0, zdržali sa-1
Overovateľmi dnešnej zápisnice sú doc. Ing. Róbert Hinca a Ing. Michal Hanic.
Za skrutátorov boli odsúhlasení Ing. Korenko a A. Hajdúch.
K bodu 2 - Schválenie zápisnice z ostatného rokovania AS, výsledky doplňovacích volieb
do ÚT FEI
Predseda senátu sa spýtal prítomných senátorov, či majú k zápisnici z ostatného zasadnutia
AS nejaké námietky.
Diskusia:
- doc. B. Rudolf povedal, že nedostal prílohu č. 6 k zápisnici, nebola zaslaná
- doc. Róka povedal, že senátori nedostali správnu prílohu EK AS FEI. Tajomníčka
pošle obe prílohy všetkým senátorom.
Predseda požiadal o odsúhlasenie Zápisnice č. 2: za-19, proti-0, zdržali sa-1
Zápisnica AS FEI STU č. 2/2016 bola schválená väčšinou prítomných.
Prof. Uherek ďalej oznámil, že na Ústave telekomunikácií prebehloodvolanie senátora Ing.
Chromého a doplňovacie voľby do akademického senátu a za odvolaného senátora Ing.
Chromého bol zvolený Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Predseda senátu dnes obdržal list s námietkou od odvolaného senátora Ing. Chromého, ktorý
prečítal. Ing. Chromý v námietke uviedol, že v súčasnosti platný Volebný poriadok AS FEI
STU v časti upravujúcej odvolávanie člena AS nespĺňa vyžadované náležitosti Zákona o VŠ
č.131, nakoľko Volebný poriadok neuvádza dôvody pre odvolanie člena AS, ale len postup.
Okrem toho mu neboli dostatočne jasne oznámené dôvody odvolávania a nebolo mu
umožnené sa k odvolaniu vyjadriť na schôdzi akademickej obce, preto nepovažuje svoje
odvolanie za právoplatné. Obsahom tohto listu sa zaoberali na dnešnom krátkom stretnutí 4
členovia predsedníctva AS FEI.
Prof. Uherek vyzval predsedu LK AS Ing. Jókaya, aby povedal svoj názor. Ing. Jókay citoval
VŠ zákon, kde sa hovorí o dôvodoch a postupe pri odvolaní senátora z AS. Konštatoval, že
volebný poriadok do AS FEI STU neuvádza dôvody na odvolanie senátora. Na záver
odporučil Ing. Chromému, aby dobrovoľne abdikoval, pretože mu akademická obec vlastne
vyjadrila nedôveru.
O slovo požiadal hosť prof. Rozinaj, ktorý povedal, že voľby prebehli na ústave korektne a 12
členov akademickej obce z 18 bolo za odvolanie Ing. Chromého.
Pán dekan sa prihlásil o slovo a apeloval na právne vedomie prítomných senátorov.
Vysokoškolský zákon je pre nás nadradený. Akademická obec volí a odvoláva senátorov.
Hosť doc. Kardoš odporučil poradiť sa s právnikom.
Po rozsiahlej diskusii predseda senátu oznámil, že sme samosprávny orgán, a musíme sa
rozhodnúť ako ďalej postupovať a vyhlásil krátku prestávku. Počas nej sa uskutočnili porady
ŠČ aj ZČ AS FEI.
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Po krátkej prestávke predseda AS oznámil prítomným, že na návrh ŠČ AS FEI aj ZČ AS FEI
navrhuje prerušenie rokovania, aby sme mohli tento problém vyjasniť s právnikom.
Predseda LK Ing. Jókay oznámil, že sa musí Legislatívna komisia stretnúť k zásadám volieb.
Požiadal prítomných, aby mu elektronicky zasielali svoje pripomienky do 5.7.2016 ( vrátane).
Na záver predseda AS oznámil, že pokračovanie rokovania AS FEI bude 18.7.2016.
Pokračovanie prerušeného rokovania AS FEI STU
dňa 18.7.2016 o 14 hod. v B-klube
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zamestnanecká časť: 17
Ospravedlnený: Ing. Poljovka
Študentská časť: 6
Ospravedlnení: Bc. Šimek, T. Tomčo a Bc. Weinzettl
Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Bittera, doc. Miklovičová, prof.
Pavlovičová, prof. Nečas, doc. Kardoš
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie skrutátorov a overovateľov
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie a schvaľovanie “ Kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní
mzdových prostriedkov zo štátnej dotácie na pracoviská FEI STU“
Prerokovanie a schvaľovanie dodatku č. 2k Rozpočtu FEI STU na rok 2016
Schvaľovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania do Bc. štúdia
v akademickom roku 2016/2017“
Schvaľovanie Zásad volieb do AS FEI STU
Vyhlásenie volieb do AS FEI STU
Schválenie harmonogramu a organizačných pokynov k voľbám do ZČ AS FEI
STU
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie skrutátorov a overovateľov
Predseda senátu prof. Uherek privítal prítomných senátorov a hostí na pokračovaní
rokovania senátu. Skrutátori a overovatelia sú tí istí ako boli určení na zasadnutí
28.6.2016.
Predseda AS požiadal doc. Rosinovú, aby prečítala stanovisko Judr. Haladejovej.
Judr. Haladejová v závere svojho stanoviska skonštatovala, že súčasné Zásady volieb do
AS FEI STU sú v časti týkajúcej sa odvolania člena AS FEI STU v rozpore so zákonom a
teda sú neplatné.
Predseda ďalej prečítal právne stanovisko JUDr. Juraja Juríčka k problémom s odvolaním
senátora Ing. Chromého. JUDr. Juríček na záver svojho listu skonštatoval, že odvolanie
Ing. Chromého je platné.
Stanoviská sú prílohou zápisnice.
Potom sa o slovo prihlásil Ing. Chromý, ktorý prečítal prítomným stanovisko svojho
právnika, ktorý skonštatoval, že jeho odvolanie nie je platné.
Ing. Chromý povedal, že nepozná doteraz dôvody svojho odvolania a nedostal pred
svojim odvolaním priestor, aby sa vyjadril.
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Hosť prof. Rozinaj následne objasnil postup pri rokovaní akademickej obce ÚT na ktorom
boli prítomní všetci členovia akademickej obce a na ktorej bola Ing. Chromému daná
možnosť na vyjadrenie sa. Vyzval Ing. Chromého aby sa k tomu vyjadril. Senátor na túto
možnosť nereagoval.
Prodekan Bittera nesúhlasil so stanoviskom JUDr. Haladejovej - po preštudovaní Zásad
volieb do Akademických senátov štyroch právnických fakúlt na Slovensku je zrejmé, že
voľby aj odvolávanie členov AS sa u nich realizujú nezávisle v zamestnaneckej aj
študentskej časti.
Predseda senátu oznámil, že námietku Ing. Chromého proti odvolaniu dostal cca 3 hod.
pred ostatným zasadnutím, ktoré bolo 28.6.2016, preto podľa zásad senátu senátor stratil
mandát. Navrhol, aby Akademický senát FEI, ako samosprávny orgán vo veci platnosti
odvolania Ing. Chromého rozhodol tajným hlasovaním.
Volebná komisia bola navrhnutá v zložení: Ing. Jókay, doc. Beláň a Bc. Jakúbek.
Otázka hlasovania znela: Bol Ing. Chromý právoplatne odvolaný z členstva v AS FEI
STU ?
Platný hlasovací lístok je taký, kde je napísané áno alebo nie.
Ing. Jókay následne vyhlásil výsledky hlasovania: prítomných bolo 23 senátorov
áno-13 hlasov, nie-7 hlasov, neplatné hlasy – 3
Predseda oznámil, že podľa výsledku hlasovania Ing. Chromý stráca svoj mandát.
Prof. Uherek sa poďakoval Ing. Chromému za jeho doterajšiu prácu v AS FEI.
Potom vyhlásil výsledky doplňovacích volieb na ÚT a privítal nového senátora
zvoleného v doplňovacích voľbách na ÚT dňa 28.6.2016 ktorým sa stal
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Následne sa predseda vrátil ešte k Zápisnici č. 2, ku ktorej chýbala príl. č. 6 a nesprávna
príloha z EK AS FEI. Tajomníčka senátu obe prílohy doplnila, preto požiadal predseda
senátu ešte raz prítomných, aby zápisnicu schválili. Hlasovanie: za-23, proti-0, zdržali sa0.
Zápisnica č. 2/2016 bola jednomyseľne schválená.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach FEI STU stručne informoval dekan fakulty prof. Oravec.
K bodu 3 - Prerokovanie a schvaľovanie “ Kritérií pre započítavanie výkonov pri
rozdeľovaní mzdových prostriedkov zo štátnej dotácie na pracoviská FEI STU“
Materiál vedenia fakulty predstavil pán dekan a potom ho doplnil i tajomník fakulty
a prodekan Bittera.
Diskusia:
Doc. Rosinová sa pýtala na stanovisko vedenia fakulty k pripomienkam, ktoré boli
k materiálu zaslané.
Dekan odpovedal, že vedenie sa nimi zaoberalo, ale ich nemôže akceptovať, predkladá
návrh v pôvodom znení.
Doc. Rudolf mal pozmeňujúci návrh, aby sa stanovil fixný pomer medzi 07711 a 07712 na
60:40
Doc. Róka – prečítal stanovisko EK AS, ktoré bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.
Doc. Vajda – jeho stanovisko bude tiež prílohou dnešnej zápisnice.
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Doc. Rosinová – podala 2 procedurálne návrhy: 1. poprosila ŠČ AS, aby sa vzdali
hlasovania k materiálu, 2. požiadala o tajné hlasovanie k jednotlivým pozmeňujúcim
návrhom a následne k celému materiálu.
Tajné hlasovanie k súhlasu s pozmeňujúcimi návrhmi (slovami áno alebo nie):
1. Stanoviť fixný pomer medzi 07711 a 07712 na 60:40 (za-6, proti-15, zdržali sa- 1)

Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
2. Zavedenie prechodného obdobia z podielu v roku 2017 na 20/30, v roku 2018 na 30/20
(za-3, proti-17, zdržali sa-2)
Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
3. Dekan informuje AS FEI o spôsobe využitia Fondu strategického rozvoja (za- 9, proti-

11, zdržali sa-2)
Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
4. Hlasovanie o materiáli v takom znení, ako ho predložilo vedenie fakulty (za-18, proti-

3, zdržali sa-1)
Predložený materiál bol schválený v pôvodnom znení väčšinou prítomných
senátorov.
K bodu 4 – Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Rozpočtu FEI STU na rok
2016
Materiál predložil tajomník fakulty Mgr. Miklovič.
Diskusia:
Doc. Róka prečítal stanovisko EK AS k materiálu – príloha zápisnice.
Doc. Rosinová – pýtala sa pána tajomníka na tabuľku o rozpise valorizácie miezd na
jednotlivé ústavy, ktorú na ostatnom zasadnutí EK sľúbil poslať senátorom. Tajomník
povedal, že potrebuje takéto žiadosti písomne. Doc. Rosinová poznamenala, že tabuľky
k rozpočtu žiadala aj mailom.
Dekan fakulty sa kriticky vyjadril k práci EK AS. Stanoviská od EK dostáva vedenie
fakulty až po zasadnutí, takže sa k nim nemôže vyjadriť. Ide dlhodobý spôsob práce EK.
Doc. Róka vyjadril názor, že stanovisko EK je interný materiál, ktorý slúži pre rokovanie
senátu, preto ho predkladá na rokovaní senátu a tajomník fakulty, ako člen vedenia bol na
zasadnutí EK prítomný. K dekanovej kritike práce EK v diskusii viacerí senátori uviedli,
že očakávali, že dohody z rokovania EK, kde tajomník bol a materiály sľúbil, platia aj bez
písomného vymáhania.
Prof. Pavlovičová dodala, že na zasadnutí AS STU majú k dispozícii senátori takéto
materiály deň - dva dni pred rokovaním.
Doc. Vajda sa pýtal, načo sa použije zvyšok mzdových prostriedkov ústavu, keď 50 % je
na mimoriadne odmeny, tajomník odpovedal, že na TaS.
Doc. Rosinová – bude sa riešiť sanita v bloku D, tajomník odpovedal, že áno.
Hlasovanie o predloženom materiáli: (za-20, proti-0, zdržali sa-2)
Predložený materiál vedenia bol prijatý väčšinou prítomných.
K bodu 5 – Schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijímania do Bc. štúdia
v akad. roku 2016/2017".
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Materiál vedenia fakulty podrobne uviedol prodekan Bittera. Materiál pripomienkovali
elektronicky členovia pedagogickej komisie senátu (doc. Vajda, doc. Rudolf a PhDr.
Belasová.) a poslali ich predkladateľovi, zásadné pripomienky k materiálu neboli.
Po krátkej diskusii požiadal predseda senátu o hlasovanie za predložený materiál: (za -20,
proti-0, zdržali sa-0)
Materiál vedenia fakulty bol jednomyseľne odsúhlasený.
K bodu 6 - Schvaľovanie Zásad volieb do AS FEI STU
Materiál uviedol predseda LK AS Ing. Jókay. Nakoľko nedošlo k dohode na podstatnejšej
zmene Zásad volieb so študentskou časťou, navrhol formálne zmeny v materiáli
smerujúce k vykonateľnosti, s vynechaním časti o odvolávaní, pretože s tým musíme
počkať na výklad z MŠVV a Š-SR.
Hlasovanie: ( za-16, proti-0, zdržali sa -3)
Materiál bol odsúhlasený väčšinou prítomných senátorov.
K bodu 7 – Vyhlásenie volieb do AS FEI STU
V zmysle Zásad volieb do AS FEI STU vyhlásil predseda AS FEI STU prof. Uherek voľby
členov ZČ AS FEI v Bratislave na obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2020.
Toto vyhlásenie bude zverejnené vo výveske AS FEI a na web stránke fakulty.
K bodu 8 – Schválenie harmonogramu a organizačných pokynov k voľbám do ZČ
AS FEI STU
Harmonogram volieb a pokyny na ich realizáciu boli už schválené na zasadnutí PAS-u
dňa 16.6.2016, preto predseda požiadal AS FEI o ich schválenie:
(za-16, proti-0, zdržali sa-0)
Predložený materiál bol schválený jednomyseľne.
K bodu 9 – Rôzne
V tomto bode programu sa opätovne pýtal doc. Vajda na možnosť, kde si môžu členovia
akademickej obce podľa Zákona o VŠ slobodne zverejniť svoj názor na fakulte.
K bodu 10 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným senátorom a hosťom za účasť a zaželal
im príjemnú dovolenku.

Overovatelia:

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Ing. Michal Hanic

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
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Zapísala: Vlačikyová

