
   
  

  

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 2 / 2022 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 19. 04. 2022 o 14.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  14 Ospravedlnení: Gabriel Farkas, Eva Karasová, Juraj Marek, Patrik  
Novák 
 
Študentská časť:    7 Ospravedlnení: Benedikt Hőger, Martin Závacký 
 

Hostia:  prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
  Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 
  doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské  
  štúdium 
  Ing. Stanislav Sojak, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium 

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské 
zdroje 

  Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 
  doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 
 prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU za FEI STU 
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., člen AS STU za FEI STU 
 prof. Ing. František Duchoň, PhD., člen RVŠ SR 
 
Tabuľka z programu MS Forms s prezenciou prítomných 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 volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI 

STU na obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027. 
5. Schvaľovanie zloženia volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu 

dekana FEI STU na obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027. 
6. Schvaľovanie harmonogramu volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana 

FEI STU na obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027. 
7. Rôzne. 
8. 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. Privítal všetkých členov 
senátu a hostí. Položil otázku, či má niekto pripomienky k programu zasadnutia, následne dal 
o programe hlasovať. 
 

Súhlasím s navrhnutým programom zasadnutia.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
Program bol schválený jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní programu zasadnutia tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí a prítomnými schválení 
senátori Milan Vojvoda a Dávid Maljar. 
 

Súhlasím s navrhovanými overovateľmi zápisnice.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0 

 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní overovateľov zápisnice tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 

Predseda senátu oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou z predchádzajúceho 
zasadnutia, tak ako bola zaslaná mailom 23.2.2022. 

 
Súhlasím so znením zápisnice z predošlého zasadnutia AS FEI STU.  
Prítomní: 19 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
Zápisnica bola schválená jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní zápisnice č. 1/2022  tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  

K bodu 3/ - Aktuálne otázky  

Predseda Hubinský uviedol, že toto zasadnutie sa bude týkať hlavne schvaľovania dokumentov 
k voľbe kandidátov na dekana. Celý proces sa začal skôr ako obvykle, čo súvisí s novelou VŠ zákona. 
Novela prináša veľa zmien a platiť má od 25.4.2022. Procesy, ktoré budú spustené ešte pred týmto 
dátumom, môžu prebehnúť v pôvodnom nastavení. Následne predseda odovzdal slovo dekanovi 
fakulty, prof. Oravcovi.  
 
Dekan fakulty sa vyjadril k 3 témam: 
Novela VŠ zákona – ako už povedal predseda senátu, novela má vstúpiť do platnosti 25.4.2022. Je 
veľa procesov, ktoré ovplyvní, preto bude zriadená pracovná skupina - jej úlohou bude zosúlaďovať 
všetky predpisy. Medzníkom by mal byť 31. august 2023, kedy sa skončí prechodné  obdobie. 
Dotácia – už začiatkom marca t.r. bol predstavený prvý návrh dotácie, potom sa zastavil. Medziročne  
vyzerá, že rozpis bude nižší, aj keď naša fakulta oproti iným fakultám je v dobrej kondícii. Niektoré 
fakulty vykazujú aj 10 % pokles, dekani dotknutých fakúlt očakávajú pomoc. 25.4.2022 bude na 
rektoráte stretnutie dekanov, kedy by sa k rozpočtu malo rokovať. 
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Ukrajina – dekan informoval o pomoci našich dvoch študentov na hraniciach s Ukrajinou, ktorí 
nezištne pomáhali odídencom. Ich odmenou bolo štipendium. V súvislosti so štipendiami odovzdal 
dekan slovo doc. Miklovičovej. 
 
Doc. Miklovičová povedala, že na krízovom štábe bolo rozhodnuté o vyplácaní jednorázových 
štipendií vo výške 200 €  študentom, ktorí boli preukázateľne krízou na Ukrajine postihnutí. Vyplácalo 
sa už v 3 blokoch, v prvom 19 štipendií, v II. 30 štipendií a v III. to bude cca 10 štipendií. Ešte 
podotkla, že ide o vyplácanie z vlastných zdrojov. 
 
K pomoci Ukrajine si vzal slovo aj tajomník, ktorý hovoril o poskytnutí ubytovania v Nemeckej, kde 
má naša fakulta školské zariadenie. Zároveň bola na fakulte zorganizovaná zbierka šatstva a potravín, 
ktorá bola vo štvrtok, 14.4.2022 priamo do Nemeckej odvezená. Zároveň došlo k podpisu zmlúv 
o poskytnutí ubytovania odídencom.  
 
Dekan sa na základe vypočutého veľmi pekne poďakoval všetkým, ktorí sa akokoľvek do pomoci 
Ukrajine zapojili. 

K bodu 4/ - Schvaľovanie volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 

obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027  

Predseda senátu uviedol bod 4 informáciou, že 11.4.2022 zasadala legislatívna komisia, ktorá 
pripravila materiály k voľbám. Predsedu LK požiadal o bližšie informácie. 
Senátor Halgoš povedal, že materiály vychádzajú z pôvodných dokumentov. Harmonogram je 
klasický, kde voľba dekana pripadne na polovicu novembra. Malá zmena nastala v bode 3, kde je 
bližšie špecifikované, ako sa budú podávať návrhy na kandidátov. Ku volebnej komisii uviedol, že jej 
členovia sú väčšinou aj členmi LK. Tento rok sa k nim pridali aj 2 náhradníci. 
Predseda senátu navrhol o volebnom poriadku diskutovať. Nik nemal pripomienky ani námietky, 
spustil preto  hlasovanie. 
 

Súhlasím s navrhovaným znením volebného poriadku pre voľby kandidáta na dekana FEI STU.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda skonštatoval, že volebný poriadok bol jednomyseľne schválený. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní volebného poriadku pre voľby dekana tvorí prílohu č. 5a tejto 
zápisnice.  
Text volebného poriadku pre voľby dekana tvorí prílohu č. 5b tejto zápisnice.  
 

Uznesenie 2.22.1 
Akademický senát FEI STU jednomyseľne schválil navrhované znenie volebného poriadku pre 
voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie od 2023 do 2027.  
 

K bodu 5/ - Schvaľovanie zloženia volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU 

na obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027 

Predseda senátu rovno navrhol o zložení VK hlasovať, keďže senátor Halgoš už informoval, že 
členovia boli navrhnutí v rámci zasadnutia LK. Navrhovanými členmi komisie sú: 

 Ing. Ján Halgoš, PhD., 

 Mgr. Pavel Lackovič, PhD., 

 prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., 
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 Bc. Zoltán Szitás, 

 Tomáš Tomčo, 

 doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. - náhradník za zamestnaneckú časť AS FEI, 

 Eunika Farkašová - náhradník za študentskú časť AS FEI. 
Všetci navrhovaní členovia s nomináciou súhlasili. 
 
Hlasovanie pre jednotlivých kandidátov prebehlo nasledovne: 

 
Súhlasím so zvolením Ing. Jána Halgoša, PhD. za člena VK pre voľby kandidáta na funkciu 
dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 18, proti - 0, zdržali sa - 2 
 
Súhlasím so zvolením Mgr. Pavla Lackoviča, PhD. za člena VK pre voľby kandidáta na funkciu 
dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 1 
 
Súhlasím so zvolením prof. Ing. Danice Rosinovej, PhD. za členku VK pre voľby kandidáta na 
funkciu dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 1 
 
Súhlasím so zvolením Bc. Zoltána Szitása za člena VK pre voľby kandidáta na funkciu dekana 
FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 1 
 
Súhlasím so zvolením Tomáša Tomča za člena VK pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI 
STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 1, zdržali sa - 0 
 
Súhlasím so zvolením doc. Ing. Martina Medveckého, PhD. za náhradníka člena VK pre voľby 
kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 1 
 
Súhlasím so zvolením Euniky Farkašovej za náhradníčku člena VK pre voľby kandidáta na 
funkciu dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
Predseda senátu skonštatoval, že všetci navrhovaní členovia komisie boli senátom schválení. 
 

Screenshot tajného hlasovania o zložení VK pre voľby dekana tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  
 

Uznesenie 2.22.2 
Akademický senát FEI STU v tajnom hlasovaní schválil navrhované zloženie volebnej komisie 
pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2023 - 2027. 
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Volebna komisia si v zmysle schváleného volebného poriadku na svojom prvom zasadnuti v prestávke 
rokovania zvolila za predsedu Ing. Jána Halgoša, PhD. 

K bodu 6/ - Schvaľovanie harmonogram volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 

obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027.  

K harmonogramu povedal predseda toľko, že je veľmi podobný tomu spred 4 rokov. Samotné voľby 
by mali prebehnúť 15.11.2022. Verí, že budú prebiehať prezenčne. Keďže nik k harmonogramu nemal 
pripomienky, došlo k samotnému hlasovaniu. 
 

Súhlasím s navrhnutým harmonogramom volieb kandidáta na dekana FEI STU.  
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
Predseda skonštatoval, že senát jednomyseľne schválil harmonogram volieb. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní harmonogramu volieb pre voľby dekana tvorí prílohu č. 7a tejto 
zápisnice.  
Text harmonogramu volieb pre voľby dekana tvorí prílohu č. 7b tejto zápisnice. 
 

Uznesenie 2.22.3 
Akademický senát FEI STU schválil navrhované znenie harmonogramu volieb pre voľby 
kandidáta na dekana FEI STU na obdobie 2023 - 2027. 

K bodu 7/ - Rôzne 

V rámci bodu 7 predseda senátu povedal, že: 

 prof. Duchoň listom informoval o vzdaní sa postu zástupcu v Rade VŠ. Problém vidí v nízkej 
efektivite a takmer žiadnych kompetenciách rady. Predseda preto vyzval prítomných, aby si 
pripravili nové návrhy na zástupcu FEI STU do rady. Zatiaľ bude funkciu plniť prof. Duchoň, 

 v pondelok by mal zasadať Akademický senát STU, kde sa okrem iného bude riešiť rozpočet aj 
zmeny, ktoré súvisia s novým VŠ zákonom, 

 štátnice by mali tento rok konečne prebiehať prezenčne, 

 rekonštrukcia FEI STU je v plnom prúde,  

 ako posledné sa spýtal dekana fakulty na výročnú správu, v akom je stave. 
Dekan Oravec odpovedal, že podklady k nej sú pripravené, treba ju dať už len do finálneho stavu, 
potom ju ešte bude treba prejsť na zasadnutí vedenia. 

K bodu/ - Záver 9 

Predseda AS FEI informoval, že pokiaľ nebude nič akútne, najbližšie zasadnutie sa bude konať buď 
koncom mája, alebo začiatkom júna. 
 
Prítomným senátorom aj hosťom sa poďakoval za účasť a všetkým poprial pevné zdravie. 
 
 
 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 
             predseda AS FEI STU 
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Prílohy:  

1. Prezencia. 
2. Screenshot hlasovania o programe. 
3. Screenshot hlasovania o overovateľoch.  
4. Screenshot hlasovania o znení zápisnice z predošlého zasadnutia. 
5. a/ Screenshot hlasovania o znení volebného poriadku pre voľby kandidátov na dekana. 

b/ Text volebného poriadku pre voľby kandidátov na denana. 
6. Screenshot hlasovania o členoch VK pre voľby kandidátov na dekana. 
7. a/ Screenshot hlasovania o harmonograme volieb pre voľby kandidátov na dekana. 

b/ Text harmonogramu volieb pre voľby dekana. 
 

 

Overovatelia zápisnice:  

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.   ...................................  
 
Ing. David Maljar   ...................................  
 
 
 
  
               
Zapísala dňa 19. 04. 2022:   Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


