
   
  

  

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 3 / 2020 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 3. 11. 2020 o 14.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  18 Ospravedlnení: - 
 
Študentská časť:  9 Ospravedlnení:  - 

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  

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 
 doc. Ing. Martin Donoval, PhD. 
 
Príloha č. 1 k zápisnici – mailová komunikácia povereného predsedu a tajomníčky AS FEI so 
zoznamom prihlásených účastníkov videokonferencie.  

Program: 
  

1. Otvorenie 
2.  Schvaľovanie formy konania zasadnutia 
3. Výsledky volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2024 
4. Aktuálne otázky 
5. Voľby do pracovných komisií AS FEI STU na obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2024 
6. Voľba predsedníctva AS FEI STU  
7. Záver 

 
 
K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie overovateľov zápisnice 
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol doterajší predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. 
  
K bodu 2/ - Schvaľovanie formy konania zasadnutia senátu 
Prof. Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia, že sa zasadnutie senátu koná formou 
videokonferencie.  
 
Screenshot hlasovania o forme zasadnutia tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 
Schvaľovanie formy konania zasadnutia 
Prítomní: 25 
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa - 0 
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K bodu 3/ - Výsledky volieb do ZČ AS FEI STU pre obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2024 
Prof. Hubinský informoval o výmene členov ZČ AS FEI STU - z pôvodných 18 členov bolo opäť 
zvolených 9  členov + zvolených 9 nových členov. Prof. Hubinský ich privítal medzi senátormi. Voľby 
prebehli štandardným spôsobom v zmysle zásad volieb. 
Došlo aj k zmene v ŠČ AS FEI STU – 2 študentov vymenili náhradníci a v rámci volieb došlo k zmene 
postu predsedu ŠČ AS FEI. Voľby prebehli on-line spôsobom. 
 
Zoznam aktuálnych členov ZČ a ŠČ AS FEI STU tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
K bodu 4/ -  Aktuálne otázky  
Prof. Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Prof. Oravec v prvom rade 
zablahoželal novým aj pôvodným senátorom k ich zvoleniu. Následne informoval o problémoch, 
ktoré boli prerokované aj na kolégiu dekana – pandémiu (ktorá značne ovplyvňuje život celej 
univerzity), akreditácie (ktoré prechádzajú ťažkým schvaľovacím procesom), situáciu na FIIT (ktorá sa 
rieši už 1 a pol roka), habilitácie a inaugurácie (ich sťažené podmienky), kozmické inžinierstvo (ktoré 
sa administratívnym procesom dostalo do ŠO Doprava). Aj napriek tomu prof. Oravec verí, že sa 
fakulta čoskoro dostane do štandardného režimu. 
 
K bodu 5/ - Voľby do pracovných komisií AS FEI STU  
Prof. Hubinský navrhol, aby v komisiách ostali pôvodní členovia a hlasovalo sa len za chýbajúcich 
členov (9 do ZČ a 2 do ŠČ AS FEI STU). Ešte predtým sa jednohlasne odsúhlasila forma hlasovania 
prostredníctvom videokonferencie. Predsedov jednotlivých komisií si každá komisia bude voliť 
samostatne. 
 
Screenshot hlasovania o navrhovanom zložení pracovných komisií tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 

Schvaľovanie zloženia pracovných komisií 
Prítomní: 26 
Výsledky hlasovania: za - 26, proti - 0, zdržali sa – 0 
 

Zoznam aktuálnych členov pracovných komisií tvorí  prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
K bodu 6/ - Voľba predsedníctva AS FEI STU 
V čase, kedy ešte nie je upravené tajné hlasovanie, prof. Rosinová navrhla poveriť vedením AS FEI 
STU doterajšieho predsedu. Legislatívna komisia by mala pripraviť tajné voľby predsedníctva AS FEI 
STU - je nutné zabezpečiť anonymitu hlasujúcich tak, aby ani administrátor nemal možnosť vidieť, kto 
ako hlasoval.  
 
Screenshot hlasovania o poverení doterajšieho predsedu AS a predsedkyne ZČ AS FEI STU s výkonom 
funkcie do realizácie tajných volieb predsedníctva tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 

Schvaľovanie poverenia doterajšieho predsedu AS a predsedkyne ZČ s výkonom funkcie do 
realizácie tajných volieb predsedníctva    
Prítomní: 26 
Výsledky hlasovania: za - 26, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
K bodu 7/ – Záver 
Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť na netradičnom zasadnutí a poprial všetko 
dobré.  
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prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 
             predseda AS FEI STU 

 
 
 

Prílohy:  

1. Mailová komunikácia povereného predsedu a tajomníčky FEI STU so zoznamom prihlásených 
účastníkov videokonferencie.  

2. Screenshot hlasovania o forme zasadnutia senátu. 
3. Zoznam aktuálnych členov ZČ a ŠČ AS FEI STU na obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2024. 
4. Screenshot hlasovania o navrhovanom zložení pracovných komisií. 
5. Zoznam aktuálnych členov pracovných komisií na obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2024. 
6. Screenshot hlasovania o poverení doterajšieho predsedu AS a predsedkyne ZČ AS FEI 

s výkonom funkcie do realizácie tajných volieb predsedníctva. 
 
 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Pavol Bisták, PhD.   ...................................  

Bc. Zuzana Záňová   ...................................   

               
Zapísala dňa 3.11.2020:  Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


