AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE

Zápisnica č. 4 / 2020
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 15. 12. 2020 o 14.00 hod. formou videokonferencie
vzhľadom k pandemickej situácii.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

18

Ospravedlnení: -

Študentská časť:

8

Ospravedlnení: 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. 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 Duchoň, PhD.
prof. Ing. František Janíček, PhD.

Príloha č. 1 k zápisnici – tabuľka s menami prihlásených účastníkov vygenerovaná z aplikácie MS
FORMS. (Poznámka: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. bol zúčastnený, no registrácia neprebehla z technických dôvodov.)
Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
3. Aktuálne otázky FEI
4. Oznámenie o výsledku volieb predsedov komisií AS FEI STU
5. Správa o stave voľby zástupcu do ŠRVŠ
6. Prerokovanie a schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku
7. Voľba predsedu AS FEI STU
8. Voľba predsedu ZČ AS FEI STU
9. Voľba člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ
10. Doplňujúca voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol poverený predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. V súlade s
rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí – Ing. Anton Kuzma a Ing. Tomáš
Debnár. Poverený predseda AS FEI STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Prítomní: 26
Výsledky hlasovania: za - 26, proti - 0, zdržali sa - 0
Návrh bol schválený jednomyseľne.
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Screenshot hlasovania o schvaľovaní overovateľov tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Poverený predseda Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou
z predchádzajúceho zasadnutia.
Schvaľovanie zápisnice z predošlého zasadnutia
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa - 0
Zápisnica bola schválená jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní zápisnice 3_2020 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
K bodu 3/ - Aktuálne otázky
Poverený predseda Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Prof. Oravec
informoval o dvoch zásadných veciach – situácii v súvislosti s COVID-19 a s chystanými opatreniami
po 10. januári 2021 v súvislosti s povinným testovaním zamestnancov a študentov fakulty. Druhou
vecou boli akreditácie, ktoré sú stále v riešení a vyžadujú nemalé úsilie, aby sa proces ukončil.
K bodu 4/ - Oznámenie o výsledku volieb predsedov komisií AS FEI STU
Poverený predseda Hubinský informoval o priebehu volieb predsedov jednotlivých komisií.
Skonštatoval, že predsedovia boli riadne zvolení, a to nasledovne: EK - Ing. Anton Kuzma, PhD., LK Ing. Ján Halgoš, PhD., PK - doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD., KVVRF - Ing. Patrik Novák, PhD. Rovnako
boli mená zverejnené aj na web-e fakulty, na stránke AS FEI STU.
K bodu 5/ - Správa o stave voľby zástupcu do ŠRVŠ
Poverený predseda Hubinský odovzdal slovo Bc. Zuzane Záňovej, ktorá informovala o priebehu volieb
- volebná komisia bola v zložení Ing. Tomáš Debnár, Bc. Matej Repka a Bc. Zuzana Záňová. Voľby sa
mali konať 4.12.2020 formou aplikácie Helios. V testovacej verzii nebol problém. Ten nastal, keď
všetkým 2 300 študentom mal byť vygenerovaný ID kód a heslo, čo sa nestalo. Rovnaký problém sa
zopakoval opäť po týždni, kedy o pomoc požiadali aj kolegov zo SjF. Prod. Miklovičová preto navrhla
hlasovať cez AIS formou e-prieskumu. Bc. Záňová návrh uvítala a dala prísľub so skorým
uskutočnením volieb.
K bodu 6/ - Prerokovanie a schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku
Aby sa zaviedla možnosť realizovať on-line zasadnutia AS FEI a hlasovať tajne elektronicky, pripravila
Legislatívna komisia návrh dodatku k rokovaciemu poriadku AS FEI. K pripravenému návrhu dodatku
pripojil ešte predseda LK návrh na zmenu vo forme pozmeňovacieho návrhu. Slovo dostal predseda
legislatívnej komisie Ing. Halgoš, ktorý návrh dodatku detailne odprezentoval. Čo sa týka návrhu na
zmenu, jedná sa o poslednú vetu v článku 7 bod 6) v návrhu Dodatku č. 1 /2020 Rokovacieho
poriadku AS FEI STU (príloha č. 4 tejto zápisnice). Následne poverený predseda otvoril diskusiu
k materiálu – nik sa k návrhu nevyjadril. Bolo preto navrhnuté hlasovanie, najskôr sa hlasovalo
o návrhu zmeny v predloženom znení dodatku.
Súhlasím s navrhovanou zmenou prednesenou predsedom LK
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa - 0
Navrhovaná zmena bola schválená jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o navrhovanej zmene tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice
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Následne poverený predseda navrhol hlasovať o navrhovanom znení dodatku ako celku.

Súhlasím s navrhovaným znením Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku so zapracovanou
zmenou
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa - 0
Navrhované znenie Dodatku k rokovaciemu poriadku bolo schválené jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o navrhovanom znení Dodatku k rokovaciemu poriadku so zapracovanou
zmenou tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.
K bodu 7/ - Voľba predsedu AS FEI STU
Na návrh povereného predsedu Hubinského bolo odhlasované, že voľby bude riadiť predseda LK, Ing.
Halgoš.
Súhlasím s tým, že voľby predsedu AS, predsedu ZČ AS a člena PAS za ZČ bude riadiť predseda LK, Ing.
Halgoš.
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 1
Voľby predsedu AS, predsedu ZČ AS a člena PAS za ZČ bude riadiť predseda LK, Ing. Halgoš.
Screenshot hlasovania o riadení volieb predsedom LK tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.
Ing. Halgoš následne upresnil, že hlasovať budú všetci 27 členovia senátu. Otáznym je prof. Šály,
ktorý pre technickú chybu nemal možnosť hlasovania. Ing. Halgoš preto skonštatoval, že hlasovať sa
bude bez prof. Šályho.
Ing. Halgoš dal diskutovať o návrhoch na predsedu AS FEI STU a navrhnutí sa potom mali vyjadriť
k svojej osobe. Z diskusie vyšiel jeden kandidát, a to prof. Hubinský, s kandidatúrou súhlasil, prešlo sa
preto k hlasovaniu.
Súhlasím so zvolením za predsedu AS FEI STU - prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa - 2
Pre aktuálne volebné obdobie 2020 - 2024 bol za predsedu AS FEI STU väčšinou hlasov zvolený prof.
Ing. Peter Hubinský, PhD.
Screenshot hlasovania o voľbe predsedu AS FEI STU tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.
K bodu 8/ - Voľba predsedu ZČ AS FEI STU
Voľby predsedu ZČ riadil predseda LK, Ing. Halgoš, ktorý upresnil, že hlasovať bude len ZČ senátu. Ing.
Halgoš dal diskutovať o návrhoch kandidátov a navrhnutí sa potom mali vyjadriť k svojej osobe.
Z diskusie vyšli dvaja kandidáti, a to (v abecednom poradí): prof. Beláň a prof. Rosinová, obaja
s kandidatúrou súhlasili. Následne sa prešlo k hlasovaniu.
Návrh na predsedu ZČ AS FEI STU
Prítomní: 17
Výsledky hlasovania: prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - 4, prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. - 13,
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Pre aktuálne volebné obdobie 2020 - 2024 bola za predsedníčku ZČ AS FEI STU väčšinou hlasov
zvolená prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Screenshot hlasovania o voľbe predsedu ZČ AS FEI STU tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
K bodu 9/ - Voľba člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ
Voľby predsedu ZČ riadil predseda LK, Ing. Halgoš, ktorý upresnil, že hlasovať bude len ZČ senátu. Ing.
Halgoš dal diskutovať o návrhoch kandidátov a navrhnutí sa potom mali vyjadriť k svojej osobe.
Z diskusie vyšli dvaja kandidáti, a to (v abecednom poradí): prof. Beláň a Ing. Novák, obaja
s kandidatúrou súhlasili. Následne sa prešlo k hlasovaniu.
Návrh na člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ
Prítomní: 16
Výsledky hlasovania: prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - 9, Ing. Patrik Novák, PhD. - 7,
Pre aktuálne volebné obdobie 2020 - 2024 bol za člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ väčšinou
hlasov zvolený prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Screenshot hlasovania o voľbe člena predsedníctva AS FEI STU tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.
K bodu 10/ - Doplňujúca voľba členov Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov
Slovo si vzal novozvolený predseda Hubinský, ktorý sa v prvom rade poďakoval za opätovnú dôveru.
Navrhol diskutovať o volení člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov, najprv z radov
študentov (a) a potom z radov zamestnancov (b).
(a) Súhlasím so zvolením za člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov - Bc. Zuzana
Záňová
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 2
V doplňujúcej voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov bola väčšinou hlasov zvolená
Bc. Zuzana Záňová.
Screenshot hlasovania (a) o voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov tvorí prílohu č. 11
tejto zápisnice.
(b) Súhlasím so zvolením za člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov – doc. Ing.
Žaneta Eleschová, PhD.
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 4
V doplňujúcej voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov bola väčšinou hlasov zvolená
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD..
Screenshot hlasovania (b) o voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov tvorí prílohu č. 12
tejto zápisnice.
K bodu 11/ – Rôzne
Ing. Kuzma, ako predseda ekonomickej komisie, dostal slovo. Informoval, že EK dostala od tajomníka
informáciu o stave hospodárenia fakulty. Následne požiadal tajomníka fakulty Mgr. Mikloviča, aby
odpovedal na otázky EK ohľadne stavu hospodárenia fakulty. Išlo o 3 otázky:
1. Nevyčerpané prostriedky ústavov – o aké prostriedky išlo?
2. Na pandémiu prišlo na FEI 100 tis. Eur, v správe sa spomína 40tis. – ako sa čerpal zvyšok?
3. Došlo k prečerpaniu nákladov na brigádnikov v súvislosti s revitalizáciou. Vysvetlenie?
4

Zápisnica č. 4 / 2020 AS FEI STU
zo dňa 15. 12. 2020

Tajomník informoval, že hospodárenie bolo značne poznačené COVID-om, na čo sa minulo takmer
40 000 eur (poštovné, dezinfekcia, technika, germicídne žiariče, brigádnici). Mimoriadne prostriedky
na pandémiu bolo treba rýchlo zúčtovať. Nejasnosti ohľadom prečerpaní a mimorozpočtových
prostriedkov budú jasné po uzavretí roka, kedy sa všetko detailne doplní.
V rámci kritiky režimu vrátnic (nemožnosť vstupu zamestnancov cez víkend bez predchádzajúceho
súhlasu tajomníka) tajomník uviedol, že tieto fungovali podľa všeobecne nastavených pravidiel, kedy
je potrebné kontrolovať a znižovať počet osôb na pracovisku.
V súvislosti s predpokladaným termínom ďalšieho zasadnutia prod. Miklovičová informovala, že
materiál Ďalšie podmienky prijímania na Bc. a Ing. štúdium musí byť schválený do konca marca 2021.
Na záver predseda AS FEI poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabuľka s menami prihlásených účastníkov vygenerovaná z aplikácie MS FORMS.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní overovateľov.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní zápisnice.
Posledná veta v článku 7 bod 6) v Dodatku č. 1 /2020 Rokovacieho poriadku AS FEI STU.
Screenshot hlasovania o navrhovanej zmene.
Screenshot hlasovania o navrhovanom znení Dodatku k rokovaciemu poriadku so
zapracovanou zmenou.
Screenshot hlasovania o riadení volieb predsedom LK.
Screenshot hlasovania o voľbe predsedu AS FEI STU.
Screenshot hlasovania o voľbe predsedu ZČ AS FEI STU.
Screenshot hlasovania o voľbe člena predsedníctva AS FEI STU.
Screenshot hlasovania (a) o voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov.
Screenshot hlasovania (b) o voľbe člena Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Kuzma, PhD.

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

Ing. Tomáš Debnár

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

Zapísala dňa 15.12.2020:

Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU
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