
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 4/2018 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 06.11.2018 o 15 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17  Ospravedlnení: doc. Hinca 

Študentská časť:  7 Ospravedlnení: Bc. Hajdúch, Bc. Hrivíková  

Hostia:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum 

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium 

Privatdozent Dr. rer. nat. Martin Drozda, prodekan pre zahraničné vzťahy 

Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 

prof. Ing. František Janíček, PhD. – senátor AS STU za FEI STU 

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. – senátor AS STU za FE ISTU 

 

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 06.11.2018 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do 

prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

 

Program: 
  

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice 

2. Oboznámenie AS FEI STU so situáciou ohľadom doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU 

3. Schvaľovanie harmonogramu opakovaných doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU za volebný 

obvod  FEI STU 

4. Schvaľovanie volebnej komisie opakovaných doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU STU za 

volebný obvod FEI STU 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Následne navrhol 

skrutátorov dnešného zasadnutia:  

 

- Ing. Poljovka, doc. Jančárik. 

 

V úvode vystúpil Ing. Halgoš, ktorý navrhol doplniť do programu bod - Oboznámenie AS FEI STU o 

situácii ohľadom doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU. Navrhovaný bod bol doplnený do programu 

zasadnutia ako bod č. 2.   

 

Za overovateľov boli navrhnutí:   prof. Hubinský, Ing. Hanic 

 



Po navrhnutí overovateľov  nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia 

AS FEI STU, skrutátorov a overovateľov zápisnice.  

 

Prítomní: 24  

Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0  

 

K bodu 2 -  Oboznámenie AS FEI STU so situáciou ohľadom doplňujúcich volieb do ŠČ AS 

STU 

V bode 2 vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Vysvetlil, že v ŠČ AS STU vypadli niekoľkí zvolení 

senátori aj ich náhradníci a museli byť zvolané doplňujúce voľby do ŠČ AS STU za viacero volebných 

obvodov (fakúlt). Voľby boli vyhlásené až 24.09.2018 a bolo nutné ich urýchlene pripraviť, aby bol AS 

STU uznášaniaschopný ku dňu voľby rektora STU, ktorá je naplánovaná na začiatok decembra. Museli 

byť zároveň dodržané zásady volieb do AS STU s príslušnými termínmi. Zároveň sa so zreteľom na čo 

najvyššiu volebnú účasť nemohli konať týždeň v období sviatkov 30.10.2018 a 1.11.2018 a nehodilo 

sa to ani v období fakultnej akcie FEIstival spojenej s Dňom otvorených dverí na fakulte. V časovej 

tiesni boli realizované voľby podľa zásad volieb do AS FEI STU, ktoré sú vo viacerých bodoch odlišné 

od zásad volieb do AS STU. Predsedovi AS FEI bola doručená žiadosť o preverenie právoplatnosti 

doplňovacích volieb, následne Legislatívna komisia AS FEI na svojom zasadnutí prišla k záveru, že 

došlo k porušeniu viacerých článkov Zásad volieb do  AS STU. 

Vzhľadom na vyššie uvedené a po diskusii s Legislatívnou komisiu AS STU sa rozhodlo, že v danej 

situácii je potrebné voľby opakovať. Prof. Uherek prečítal list, ktorým boli voľby vyhlásené za 

neplatné. List tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. Predseda AS STU, prof. Híveš listom zároveň vyhlásil 

dňa 25.10.2018 nové voľby do ŠČ AS STU. Po dohode v Legislatívnou komisiu AS STU budú zároveň 

prispôsobené termíny volieb tak, aby bolo možné doplniť senát do 03.12.2018, kedy sa konajú voľby 

rektora STU v Bratislave.          

V diskusii vystúpila prof. Rosinová, ktorá požiadala ŠČ AS FEI STU o zabezpečenie  informovanosti 

študentov k nadchádzajúcim voľbám. Podotkla, že k zrušeným voľbám do ŠČ AS STU neboli 

dostatočne vyvíjané informačné aktivity, navrhla rozoslanie informačného mailu o voľbách 

prostredníctvom AIS, nakoľko ide o dôležitú oblasť akademického života. Predseda ŠČ AS FEI STU, Ing. 

Hanic odpovedal, že informácie k voľbám boli zverejnené na nástenke a webovom sídle FEI STU v 

časti Akademický senát v súlade s pravidlami, informovanie cez AIS bolo v minulosti zo strany 

niektorých študentov kritizované. V závere diskusie vystúpil prof. Uherek, ktorý do budúcna požiadal 

Legislatívnu komisiu AS FEI STU o predefinovanie zásad volieb tak, aby bola jasne definovaná povinná 

propagácia volieb.      

 

K bodu 3 -  Schvaľovanie harmonogramu opakovaných doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU za 

volebný obvod  FEI STU 

Materiál k bodu 3 uviedol prof. Uherek. Podotkol, že senátori materiál dostali a že je v ňom skrátená 

30-dňová lehota z dôvodu nutnosti doplnenia ŠČ AS STU do dátumu 3.12.2018. Tento krok bol 

konzultovaný s Legislatívnou komisiu AS STU.   

V diskusii vystúpili Ing. Jókay a prof. Rosinová, ktorí požiadali o viditeľnejšiu propagáciu volieb (web 

stránka fakulty, Facebook, AIS). Ing. Halgoš poznamenal, že študenti zvyčajne nechodia na sekciu 

Akademického senátu na stránke fakulty.  Predseda ŠČ AS FEI STU, Ing. Hanic vysvetlil, že správu cez 

AIS musí schváliť vedenie fakulty. Po krátkej diskusii na tému zverejnenia informácií k voľbám bolo 

dohodnuté, že ŠČ AS FEI STU zabezpečí viditeľnejšiu propagáciu k voľbám. V tomto zmysle bol 



zároveň doplnený aj harmonogram volieb.   Prítomní senátori a členovia vedenia fakulty sa zhodli, že 

informáciu je možné poslať študentom cez AIS. 

  

Po diskusii vystúpil Ing. Halgoš, ktorý podotkol, že zásady volieb nepoznajú pojem opakované 

doplňujúce voľby a navrhol slovo „opakované“ v oficiálnych materiáloch neuvádzať. Po krátkej 

diskusii bolo rozhodnuté o vypustení slova „opakované“ v materiáloch k voľbám. Ing. Jókay upozornil, 

že termín zverejnenia výsledkov volieb by mal byť pred voľbami rektora, teda 30.11. (posledný 

pracovný deň pred 3.12.). 

 

Prítomní: 24 

Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0 

Harmonogram doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU bol schválený jednomyseľne. 

Uznesenie 3.1.  

AS FEI STU schvaľuje Harmonogram doplňujúcich volieb do SČ AS STU zo zapracovanými 

pripomienkami. 

 

Harmonogram doplňujúcich volieb do SČ AS STU zo zapracovanými pripomienkami tvorí prílohu č. 3 

tejto zápisnice. 

 

K bodu 4 – Schvaľovanie volebnej komisie opakovaných doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU 

STU za volebný obvod FEI STU 

V úvode  bodu 4. vystúpil prof. Uherek. Vysvetlil pravidlá zloženia volebnej komisie, podľa ktorých 

musí byť komisia tvorená tromi členmi ŠČAS FEI. Je potrebné teda vyberať iba z 9 členov ŠČ AS FEI 

STU. Následne nechal o Návrhu volebnej komisie hlasovať. 

 

Prítomní: 24 

Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0 

Návrh volebnej  komisie doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU za volebný obvod FEI STU bol schválený 

jednomyseľne. 

Uznesenie 4.1.  

AS FEI STU schvaľuje Návrh volebnej  komisie doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU  za volebný obvod FEI 

STU. 

 

Návrh volebnej  komisie doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU za volebný obvod FEI STU tvorí prílohu č. 4 

tejto zápisnice. 

 

K bodu 5 – Rôzne 

V bode 4. vystúpil Ing. Halgoš, ktorý žiadal o nápravu vo veci zabezpečenia doručenia Záznamov 

z rokovaní akademického senátu AS FEI STU (ďalej len zápisnica). Prítomným prečítal bod 2 článok 6 

„Záznam o rokovaní akademického senátu“, ktorý stanovuje povinnosť doručiť zápisnicu do 14 dní od 

ukončenia príslušného zasadnutia AS FEI STU. Celé vyjadrenie Ing. Halgoša tvorí prílohu č. 5 tejto 

zápisnice. Prof. Uherek vysvetlil, že senát nemá k dispozícii pracovníka vyhradeného len pre činnosť 

ohľadom senátu. Spolu zo zapisovateľom Bc. Holičom však prisľúbili v tejto veci nápravu.  

Následne vystúpil doc. Vajda, ktorý upozornil na nedoriešenú situáciu ohľadom volebného poriadku 

AS FEI STU, ako príklad uviedol že nie je definované za akých podmienok môže zaniknúť členstvo v AS 



FEI STU ináč ako smrťou senátora. Takisto nie je určené, kde môžu senátori vyjadrovať svoje názory 

a návrhy.  

Prof. Uherek vysvetlil, že Legislatívna komisia AS FEI  STU mala veľa práce ohľadom zabezpečenia 

volieb dekana FEI STU, ale do budúcna sa tým bude zaoberať.  

V závere bodu 5 vystúpil tajomník FEI STU, Mgr. Miklovič. Ako pracovník, ktorý má na starosti 

propagáciu fakulty neodporúča používať sociálne siete ako spôsob vyjadrovania návrhov a názorov 

jednotlivých senátorov.  

 

 

 

K bodu 6 – Záver 

V závere zasadnutia prof. Uherek pripomenul termín  najbližšieho zasadnutia AS FEI  STU 13.11.2018, 

na ktorom prebehne voľba dekana FEI STU.  Zároveň poďakoval prítomným za účasť 

 

Zoznam príloh zápisnice: 

 

1. Príloha č. 2: List predsedu AS STU -  Vyhlásenie nových volieb do ŠČ AS STU 

2. Príloha č. 3: Harmonogram doplňujúcich volieb do SČ AS STU zo zapracovanými 

pripomienkami 

3. Príloha č. 4: Návrh volebnej  komisie doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU  za volebný obvod FEI 

STU 

4. Príloha č. 5: Vyjadrenie Ing. Jána Halgoša, PhD. 

 

 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

         predseda AS FEI STU 

 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


