AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE

Zápisnica č. 2 / 2021
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 18. 05. 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie
vzhľadom k pandemickej situácii.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

16

Ospravedlnení: Eva Karasová, Pavol Bisták

Študentská časť:

6

Ospravedlnení: Tomáš Debnár, Branislav
Štugner, Martin Závacký

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské
štúdium
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., člen AS STU za FEI STU
prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU za FEI STU
prof. Ing. František Duchoň, PhD., člen RVŠ SR

Tabuľka s prezentáciou z aplikácie MS Forms tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice.
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU.
3. Aktuálne otázky FEI.
4. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FEI STU
v Bratislave.
5. Úpravy Zásad volieb do AS FEI STU.
6. Prerokovanie harmonogramu doplňujúcich volieb do AS STU na volebné obdobie
23.05.2019 - 22.05.2023.
7. Prerokovanie harmonogramu doplňujúcich volieb do AS FEI STU na funkčné obdobie
01.11.2019 - 31.10.2021.
8. Rôzne.
9. Záver.
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K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. V prvom rade sa hlasovalo
o programe zasadnutia.
Schvaľovanie programu zasadnutia AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa – 0
Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní programu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
V súlade s rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí senátori – Juraj Marek a
Filip Hancko. Predseda AS FEI STU skonštatoval, že overovatelia boli schválení.

K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Predseda Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou z predchádzajúceho
zasadnutia.
Schvaľovanie zápisnice z predošlého zasadnutia.
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0
Zápisnica z rokovania AS FEI STU č. 1/2021 bola schválená jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č.1/2021 tvorí prílohu č.
3 tejto zápisnice.

K bodu 3/ - Aktuálne otázky
Predseda Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan informoval o poverenom
rektorovi STU v Bratislave, ktorým sa stal Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Prorektori
ostali v pôvodnej zostave. V súvislosti s tým spomenul zavedenie jednostupňového modelu riadenia
univerzity.
K pandemickej situácii dekan uviedol, že 14.5.2021 bol zverejnený nový príkaz rektora súvisiaci
s uvoľňovaním opatrení, čo prinieslo možnosť prezenčne chodiť napr. do laboratórií a práca z domu
sa už nenariaďuje, ale odporúča.
K rozpisu dotácie podotkol, že tento rok sa tvoril ľahšie ako pred rokom, nemalou mierou prispel aj
doc. Bittera, ktorý bol prizvaný vedením univerzity do skupiny pre prípravu rozpočtu. Rozpočtové
tabuľky sú prehľadnejšie a teda jasné. Je predpoklad, že AS STU do 31. mája rozpočet schváli.
Spomedzi všetkých fakúlt sú 2 výrazne úspešné, čo sa týka prostriedkov z dotácie – FEI a FIIT STU.
Čo sa týka akreditácií, dekan informoval, že prodekanka Eleschová a prodekanka Miklovičová by mali
všetky presne stanovené podklady odovzdať do 31.5.2021.

K bodu 4/ - Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FEI STU v Bratislave
Dekan fakulty, prof. Oravec podal Žiadosť o schválenie návrhu na vymenovanie za člena VR FEI STU
v Bratislave – prof. Ing. Pavla Špánika, PhD., dekana Fakulty elektrotechniky a informačných
technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o schválenie na ďalšie funkčné obdobie navrhovaného,
ktorý už členom VR FEI STU v Bratislave bol v období od 1.3.2017 do 28.2.2021. Následne dal
predseda AS FEI o návrhu tajne hlasovať.
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Súhlasím s vymenovaním prof. Ing. Pavla Špánika, PhD., dekana Fakulty elektrotechniky
a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline za člena Vedeckej rady FEI STU
v Bratislave od 19.5.2021
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa – 0
Vymenovanie prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. za člena VR FEI STU v Bratislave bolo schválené
jednomyseľne.
Žiadosť o schválenie návrhu na vymenovanie za člena VR FEI STU v Bratislave – prof. Ing. Pavla
Špánika, PhD. tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Screenshot hlasovania so súhlasom s vymenovaním prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. za člena Vedeckej
rady DEI STU v Bratislave tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.

K bodu 5/ - Úpravy Zásad volieb do AS FEI STU
Predseda AS FEI dal slovo predsedovi Legislatívnej komisie. Ing. Halgoš informoval, že v súlade
s rokovacím poriadkom bol senátorom mailom zaslaný návrh Dodatku č. 1/2021 – možnosť
elektronického hlasovania vo voľbách do Študentskej časti AS FEI. Týka sa čl. 11 s názvom
„Spresnenie zásad volieb pre študentskú časť AS FEI STU“. Stanovisko k nemu v prvom rade zaujala
LK, ktorá dodatok upravila. Ide o zadefinovanie formy volieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu, kedy vyučovanie prebieha dištančnou formou a bezpečnostné
opatrenia neumožnia realizovať hlasovanie s fyzickou prítomnosťou voličov na akademickej pôde FEI
STU. Predseda AS FEI prizval k diskusii prodekana Vargica, aby informoval o možnosti hlasovania
v aplikácii AIS. Prodekan Vargic informoval, že v aplikácii AIS bolo v marci a apríli t.r. hlasovanie
overované, prebehlo bez komplikácií. Systému ako takému dôveruje a ponúkol pri voľbách pomoc.
K diskusii sa pridala okrem iných aj senátorka Záňová, ktorá otvorila problematiku existencie
antikampaní počas volieb, najmä volieb do ŠČ senátu, podľa jej názoru antikampaň môže mať horší
dopad keď nie je možný osobný kontakt kandidátov s voličmi. K problematike prebehla širšia
diskusia, kedy aj senátor Šubjak potvrdil, že o antikampani vie. Predseda AS FEI podotkol, že by mali
byť presne stanovené kritéria, čo sa v rámci volieb môže a čo nie. Senátorka Rosinová uviedla, že
k nežiadúcemu ovplyvňovaniu študentov zo strany vyučujúcich zrejme došlo aj v dávnejších prezenčných voľbách, i keď je to ťažko dokazovať, nie je to teda otázka len elektronických volieb.
Riešenie sa v diskusii skôr hľadalo v dostatočnej a rovnoprávnej prezentácii sa kandidátov, ktorá by
zabezpečila, aby sa voliči dokonale s kandidátmi a ich programom oboznámili a ťažšie by boli
ovplyvniteľní názormi iných. Padol návrh na zapracovanie návrhu ohľadom korektnosti volieb do
Dodatku č.1/2021, čo však nebolo vhodné z dôvodu užšej špecifikácie dodatku v súvislosti
s mimoriadnou situáciou. O problematike navrhol predseda diskutovať počas ďalších zasadaní, hlavný
problém vidí v etickej rovine, čo nie je jednoduché podchytiť v predpise.
Po ukončení diskusie dal predseda AS FEI hlasovať o návrhu Dodatku č.1/2021.
Súhlasím s navrhovaným dodatkom k Zásadám volieb predloženého LK AS FEI STU.
Prítomní: 21
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa – 0
Dodatok č. 1/2021 k Zásadám volieb do AS FEI STU v Bratislave bol schválený jednomyseľne.
Dodatok č. 1/2021 k Zásadám volieb do AS FEI STU v Bratislave tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným dodatkom k Zásadám volieb predloženého LK AS FEI
STU tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.
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K bodu 6 a 7/ - Prerokovanie harmonogramu doplňujúcich volieb do AS STU na volebné obdobie
23.05.2019 - 22.05.2023 a Prerokovanie harmonogramu doplňujúcich volieb do AS FEI STU na
funkčné obdobie 01.11.2019 - 31.10.2021
V rámci diskusie vzišlo, že oba body majú spoločné riešenie – keďže je predpoklad, že AS FEI STU aj
AS STU môžu len do konca júna 2021 fungovať bez problému s dostatočným počtom senátorov,
predseda AS FEI navrhol, aby sa riadne voľby do AS FEI zlúčili s doplňujúcimi voľbami do AS STU. Mali
by sa konať v októbri 2021.
LK dostala za úlohu pripraviť oba harmonogramy, zároveň pre dištančnú či prezenčnú formu, nakoľko
sa nevie, ako sa pandemická situácia vyvinie.

K bodu 8/ - Rôzne
Predseda AS FEI poprosil doc. Kardoša, aby informoval o novinkách v Kolektívnej zmluve. Ako uviedol
doc. Kardoš, treba si pozrieť aktuálnu KZ pre rok 2021, kde je zadefinovaný 1 deň pracovného voľna
navyše, ktorý bude zamestnávateľom plne hradený. Podmienkou je podať si žiadosť a zároveň ho
čerpať najneskôr do 30.6.2021. Ďalším bonusom pre zamestnancov bude na konci roka odmena vo
výške 100 eur, ktorá bude vyplatená v mesiaci december za mesiac november 2021.
Predseda AS FEI si opäť vzal slovo, aby informoval, že EK dostane ešte 18., najneskôr 19.5. od
tajomíka Výročnú správu. Komisia by sa mala na zasadnutí PAS FEI ohlásenom na 25.5.2021 k správe
vyjadriť. Následne potom 1.6.2021 na zasadnutí AS FEI by sa mohla správa schvaľovať.
Ďalej predseda AS FEI informoval o dotáciách, ktoré by AS STU mal schváliť do 31.5.2021. Rozpočet
pre FEI STU bude treba pripraviť a predložiť na schvaľovanie počas nasledujúcich zasadaní, ideálne do
konca júna 2021.

9/ Záver
Predseda AS FEI sa poďakoval všetkým za účasť.

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r.
predseda AS FEI STU
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tabuľka s prezentáciou.
Screenshot hlasovania o programe zasadnutia.
Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č. 1/2021.
Žiadosť o schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FEI STU v Bratislave.
Screenshot hlasovania o súhlase s vymenovaním prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. za člena
Vedeckej rady DEI STU v Bratislave.
Dodatok č. 1/2021 k Zásadám volieb do AS FEI STU v Bratislave.
Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným dodatkom k Zásadám volieb predloženého LK
AS FEI STU.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Juraj Marek, PhD.

...................................

Bc. Filip Hancko

...................................

Zapísala dňa 18.05.2021:

Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU
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