
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 2/2019 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 26.03.2019 o 13 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17  Ospravedlnení: doc. Beláň 

Študentská časť:  4 Ospravedlnení:  p. Furtkjevič, Bc. Hrivíková, Bc. Jakúbek, p. Repka, Bc. Staňa 

Hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum  
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium 
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium  
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  
Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty  

 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 

 prof. Ing. František Janíček, PhD. – zástupca FEI STU v AS STU 

  
Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 26.02.2019 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. Vyhlásenie výsledkov  doplňujúcich volieb AS FEI STU na ÚMIKT 

3. Doplnenie Legislatívnej komisie AS FEI STU , voľba predsedu Legislatívnej komisie AS FEI 

STU 

4. Schvaľovanie volebných komisií k voľbám do Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023 za FEI STU 

5. Voľba predsedu AS FEI STU, doplnenie predsedníctva AS FEI STU 

 

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 určil skrutátorov 

dnešného zasadnutia. Vysvetlil, že dnešné zasadnutie je mimoriadne, pretože musia byť schválené 

dokumenty  k plánovaným voľbám do AS STU, ktoré sa budú konať v máji. Riadne zasadnutie AS FEI 

STU je plánované na 16.04.2019.  

 

Určení Skrutátori: - Ing. Poljovka, Ing. Jókay 

Za overovateľov boli navrhnutí:  doc.  Medvecký, p. Tomčo 

 

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

FEI STU.  

 



 

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

K bodu 2 –  Vyhlásenie výsledkov  doplňujúcich volieb AS FEI STU na ÚMIKT FEI STU 

 

V bode 2. vystúpil prof. Uherek. Prítomných oboznámil so vzniknutou situáciou – pretože sa Ing. Vargic 

stal prodekanom, ako členovi vedenia fakulty mu automaticky zanikol mandát. Z tohto dôvodu boli 

vyhlásené doplňujúce voľby na Ústave multimediálnych, informačných a komunikačných technológií. 

Následne privítal novozvoleného senátora doc. Medveckého, ktorý bol zvolený v doplňujúcich voľbách 

všetkými hlasmi. Zároveň navrhol, aby bol doc. Medvecký zaradený do Legislatívnej komisie AS FEI STU, 

v ktorej pôsobil Ing. Vargic. Zaradenie do komisie musí schváliť AS FEI STU, takže nasledovalo 

hlasovanie.  

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

Doc. Medvecký bol zaradený do Legislatívnej komisie AS FEI STU 

 

Výsledok doplňujúcich volieb na člena AS FEI STU za volebný obvod ÚMIKT tvorí prílohu č. 2 k tejto 

zápisnici. 

 

K bodu 3 - Doplnenie Legislatívnej komisie AS FEI STU , voľba predsedu Legislatívnej 

komisie AS FEI STU 

 

Ing. Vargic bol predsedom Legislatívnej komisie AS FEI STU a teda bolo potrebné zvoliť nového 

predsedu LK AS FEI STU. Legislatívna komisia si po krátkej porade zvolila jednomyseľne nového 

predsedu, ktorým sa stal Ing. Ján Halgoš, PhD. Prof. Uherek mu zaželal do novej funkcie veľa síl.  

 

Následne vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec, ktorý prítomných oboznámil s aktuálnym dianím 

ohľadom schvaľovania rozpočtu univerzity. Prípravu rozpočtu má na starosti kvestor, Ing. Faktor. 

Fakulty mali pripomienky najmä k rozpočtom rôznych útvarov spadajúcich pod rektorát, pričom došlo 

iba k nepatrnému zníženiu navrhnutých súm.  Zároveň bolo navrhnuté deliť finančné prostriedky, ktoré 

boli minulé roky určené na udržateľnosť Univerzitného vedeckého parku podľa podielu B výstupov v 

databáze Web of Science (karentové výstupy a patenty). Niektoré fakulty s tým nesúhlasia, pre FEI STU 

vychádza delenie podľa obidvoch metodík približne rovnako. Ďalší návrh sa týkal vytvorenia fondu na 

podporu rozvoja univerzity vo výške 1 000 000 EUR. Tieto dva návrhy nakoniec neboli na kolégiu 

rektora zmenené a zaoberal sa nimi AS STU. Na konci dekan ospravedlnil vedenie fakulty, pretože 

z dôvodu pracovných  povinností dnešný senát opustia skôr.  

Ďalej pokračoval prof. Uherek, ktorý ako náš zástupca v AS STU informoval o zasadnutí senátu 

konaného 25.03.2019. Na zasadnutí bolo dohodnuté , že rektor , prof. Fikar, prediskutuje deľbu vyššie 

spomínaných 1,6 mil. EUR s dekanmi fakúlt, a ak nedôjde k dohode,  finančné prostriedky budú delené 

štandardným postupom. Doc. Vajda sa opýtal ako to ovplyvní  finančné prostriedky  určené pre FEI 

STU. Prof. Uherek odpovedal, že náš rozpočet sa viac menej nemení, ale STU ako univerzita ide dole 



s výkonmi, pričom ostatné technické univerzity svoje výkony zvyšujú. Rektor plánuje motivovať najmä 

fakulty s nižšími výkonmi, aby sa zamerali na také výstupy, ktoré sú zároveň hodnotené ministerstvom 

pri delení dotácie medzi univerzity. Zároveň chce podporiť univerzitné tímy, ktoré sú výkonmi tesne 

pod hranicou excelentnosti a pomocou podpory by ju mohli dosiahnuť. Na FEI STU máme medzi 

excelentnými tímami iba tím prof. Donovala, na celej STU je iba 5 excelentných vedeckých tímov.  

Po prof. Uherekovi vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič, ktorý informoval o rozpočte FEI STU. 

Oznámil, že fakulta dostala peniaze na valorizáciu platových taríf, ktorá prebehla v januári 2019. 

Zároveň je však potrebné myslieť na povinnosť uhrádzania rekreačných poukazov pre zamestnancov, 

na ktoré neboli z ministerstva vyčlenené peniaze a predstavujú náklad vo výške 120 000 EUR, ak ich 

využijú všetci oprávnení zamestnanci.. Z VÚC je však veľký tlak na vládu, aby boli pre verejnú správu na 

poukazy vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.   

Prof. Rosinová sa opýtala na existenciu analýzy prečo iné univerzity rastú vo výkonoch a STU klesá, 

resp. stagnuje. Prof. Uherek odpovedal, že tohtoročný pokles bol spôsobený poklesom publikácií na 

FCHPT STU, ktorých publikačné výkony predstavujú približne polovicu fin. prostriedkov za publikačné 

výkony. Je však potrebné aby svoje výkony zlepšili najmä fakulty s nízkym podielom na výkonoch 

univerzity. Prof. Pavlovičová doplnila, že výkony jednotlivých univerzít sú štatisticky spracované na 

stránke ministerstva školstva. V závere podotkol prof. Oravec, že sa začali sledovať aj  kvartily 

umiestnenia časopisov, na čo sa prihliada pri delení finančných prostriedkov ministerstvom.     

 

 

K Bodu 4 - Schvaľovanie volebných komisií k voľbám do Akademického senátu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019-2023 za FEI STU 

 

Ďalším bodom rokovania bola príprava volieb do AS STU za obvod FEI STU. Prof. Uherek zaslal 

senátorom materiály ešte pred zasadnutím a vysvetlil navrhované zmeny. Poprosil predsedu 

Legislatívnej komisie AS FEI STU, Ing. Halgoša o spracovanie materiálov. Termín volieb navrhol na 

06.05.2019 – 07.05.2019. V súvislosti s voľbami musí AS FEI STU schváliť dve volebné komisie za ŠČ a 

ZČ AS FEI STU. Členovia volebných komisií zároveň nemôžu kandidovať v týchto voľbách do AS STU.  

 

Návrh volebných komisií:  

 

ŠČ AS FEI STU: Ing. Hanic, p. Petrusová, p. Repka    

ZČ AS FEI STU: doc. Medvecký, prof. Pavlovičová, Ing. Poljovka 

 

Prítomní: 21 

Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-2 

 

Volebné komisie za ŠČ AS FEI STU a ZČ AS FEI STU boli schválené väčšinou hlasov 

 

Predsedom volebnej komisie za ŠČ AS FEI STU sa stal Ing. Hanic, predsedníčkou volebnej komisie za ZČ 

AS FEI STU sa stala prof. Pavlovičová.  

 

Následne prebehlo hlasovanie o schválení Harmonogramu k voľbám a Podrobných organizačných 

pokynov. V rámci diskusie boli prerokované všetky detaily, ktoré budú zapracované do schvaľovaných 

materiálov. Takisto boli dohodnuté formy zverejnenia oznamov o konaní volieb, pričom okrem časti 



webstránky FEI STU vyhradenej pre senát budú použité aj informačné monitory v priestoroch FEI STU, 

senátna nástenka a sekcia aktuality na titulnej webstránke fakulty.     

Dokumenty Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné obdobie 

2019 – 2023  na FEI STU v Bratislave a Harmonogram volieb členov Akademického senátu STU  na 

funkčné obdobie 2019 – 2023 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave tvoria prílohy 

3 a 4 tejto zápisnice.   

Po dohodnutí úprav a detailov dal prof. Uherek hlasovať o schválení predložených materiálov..  

 

Schvaľovanie dokumentu Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2023  na FEI STU v Bratislave 

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

Uznesenie 2.1. Akademický senát FEI STU jednomyseľne schválil Podrobné organizačné pokyny na 

prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  na FEI STU v Bratislave  

 

Schvaľovanie dokumentu Harmonogram volieb členov Akademického senátu STU  na funkčné obdobie 

2019 – 2023 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

Uznesenie 2.2. Akademický senát FEI STU jednomyseľne schválil Harmonogram volieb členov 

Akademického senátu STU  na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky STU v Bratislave 

 

K bodu 5 – Voľba predsedu AS FEI STU, doplnenie predsedníctva AS FEI STU 

 

Prof. Uherek vysvetlil, že bol poverený v rámci univerzity novými úlohami, ktoré sú nezlučiteľné 

s mandátom senátora. Z tohto dôvodu sa vzdáva funkcie predsedu AS FEI STU. Je potrebné zvoliť 

volebnú komisiu a nového predsedu AS FEI STU.  Volebnú komisiu tvoria spravidla členovia 

Legislatívnej komisie AS FEI STU.   

 

Návrh volebnej komisie: Ing. Halgoš, Ing. Hanic, prof. Pavlovičová 

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

Volebná komisia bola jednomyseľne schválená.  

 

Volebná komisia si zvolila za predsedníčku prof. Pavlovičovú, ktorá bola poverená vedením ďalšieho 

priebehu rokovania AS FEI STU.  

 



Prof. Pavlovičová požiadala prítomných o návrhy na nového predsedu/predsedníčku AS FEI STU. Prof. 

Uherek navrhol prof. Hubinského. Prof. Hubinský s kandidatúrou súhlasil. Žiadne ďalšie návrhy už 

nepadli. Prof. Pavlovičová prítomných oboznámila s formou hlasovacieho lístka a začalo tajné 

hlasovanie, po ktorom volebná komisia sčítala hlasy.  

 

Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za- 16, proti-0, inak označené-4 

 

Uznesenie 2.3. Akademický senát FEI STU zvolil za predsedu AS FEI STU prof. Ing. Petra Hubinského, 

PhD. väčšinou hlasov.  

 

Keďže prof. Hubinský pôsobil ako predseda ZČ AS FEI STU bolo potrebné zvoliť nového predsedu ZČ AS 

FEI STU.  Zároveň musela byť zvolená volebná komisia, skladajúca sa iba z členov ZČ AS FEI STU.  

 

Návrh volebnej komisie: Ing. Halgoš, prof. Pavlovičová, prof. Uherek 

 

Prítomní (ZČ AS FEI STU): 17  

Výsledky hlasovania: za-16, proti-0, zdržali sa-1 

 

Volebná komisia bola schválená.  

 

Prof. Pavlovičová požiadala prítomných o návrhy na nového predsedu/predsedníčku ZČ AS FEI STU. 

Ing. Bisták navrhol prof. Rosinovú. Prof. Rosinová s kandidatúrou súhlasila. Žiadne ďalšie návrhy už 

nepadli. Prof. Pavlovičová prítomných oboznámila s formou hlasovacieho lístka a začalo tajné 

hlasovanie, po ktorom volebná komisia sčítala hlasy.  

 

Prítomní (ZČ AS FEI STU): 17   

Výsledky hlasovania: za-16, proti-0, zdržali sa-1 

 

Uznesenie 2.4. Zamestnanecká časť AS FEI STU zvolila za predsedníčku Zamestnaneckej časti AS FEI 

STU prof. Ing. Danicu Rosinovú, PhD. väčšinou hlasov.  

 

Keďže prof. Rosinová pôsobila ako členka predsedníctva ZČ AS FEI STU bolo potrebné zvoliť nového 

člena  ZČ AS FEI STU.   

 

Prof. Pavlovičová požiadala prítomných o návrhy na nového člena/členku predsedníctva ZČ AS FEI STU. 

Prof. Hubinský navrhol doc. Žišku. Doc. Žiška s kandidatúrou súhlasil. Žiadne ďalšie návrhy už nepadli. 

Prof. Pavlovičová prítomných oboznámila s formou hlasovacieho lístka a začalo tajné hlasovanie, po 

ktorom volebná komisia sčítala hlasy.  

 

Prítomní (ZČ AS FEI STU): 17 

Výsledky hlasovania: za-13, proti-0, neplatné-4 

 

Uznesenie 2.5. Zamestnanecká časť AS FEI STU zvolila za člena predsedníctva Zamestnaneckej časti AS 

FEI STU doc. Ing. Milana Žišku, PhD. väčšinou hlasov.  



 

 

V diskusii vystúpil prof. Uherek, ktorý informoval prítomných o potrebe zvolenia nového zástupcu FEI 

STU v Rade vysokých škôl. Nášmu doterajšiemu zástupcovi, prof. Smieškovi, vyprší mandát dňa 

30.04.2019. Zároveň oznámil, že dňa 08.04.2019 mu skončí mandát v AS STU, kde ho naradí prvý 

náhradník podľa počtu hlasov, doc. Vajda. Najbližšie zasadnutie AS STU je plánované dňa 29.04.2019. 

Na záver sa prof. Uherek vzdal mandátu člena AS FEI STU, aby bolo možné vyhlásiť doplňujúce voľby 

na ÚEF FEI STU a najbližší senát mohol zasadať v plnom zložení. Najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS 

FEI STU je plánované dňa 09.04.2019 a následne bude zvolané zasadnutie AS FEI STU dňa 16.04.2019.    

Nový predseda AS FEI STU, prof. Hubinský, poďakoval prof. Uherekovi za odvedenú prácu a zaželal mu 

veľa úspechov vo funkcii prorektora pre oblasť inovácií a spolupráce s praxou.  

V závere diskusie vystúpila prof. Rosinová z otázkou existencie konceptu propagácie fakulty. Na 

pracovisku ÚAMT FEI STU sa venujú propagácii a bolo by vhodné tieto aktivity koordinovať s ostatnými 

pracoviskami fakulty. Prof. Uherek vysvetlil že propagáciu fakulty má na starosti tajomník, Mgr. 

Miklovič. Tri fakulty STU majú na propagačnú činnosť najatú tú istú firmu celý koncept by bolo dobré 

koordinovať aj v rámci univerzity. Táto otázka môže byť rozdiskutovaná na nasledujúcom zasadnutí, na 

ktorom bude prítomné aj vedenie fakulty.  

 

 

K bodu 6 Záver 

Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zoznam príloh zápisnice: 

 

1. Príloha č. 2:  Výsledok doplňujúcich volieb na člena AS FEI STU za volebný obvod ÚMIKT 

2.  Príloha č. 3: Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na 

funkčné obdobie 2019 – 2023  na FEI STU v Bratislave 

3. Príloha č. 4: Harmonogram volieb členov Akademického senátu STU  na funkčné obdobie 

2019 – 2023 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

 

 

 

Overovatelia:  

 

doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. 

 

p. Tomčo 

 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

         predseda AS FEI STU 

 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


