
 
   
  

  

 

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 5 / 2021 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 28. 09. 2021 o 13.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  18 Ospravedlnení: - 
 
Študentská časť:  6 Ospravedlnení: Martin Závacký, Filip Hancko, Benedikt    

Höger 
 
 
 
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. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  
 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 
 prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU 
 

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 odvolanie člena vedenia. 
5. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie člena vedenia. 
6. Návrh na úpravu rozpočtových položiek pre rok 2021. 
7. Informácia o stave príprav volieb do ŠČ AS FEI STU a doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 
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K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. V prvom rade sa hlasovalo 
o programe zasadnutia.  
 

Súhlasím s návrhom programu zasadnutia AS FEI STU. 
Prítomní: 23 
Výsledky hlasovania: za - 23, 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 – Martin Rakús a 
Zuzana Záňová. Predseda AS FEI STU skonštatoval, že overovatelia boli schválení. 
 
K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
Predseda AS FEI STU Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou 
z predchádzajúceho zasadnutia.  

 
Súhlasím so znením poslednej  zápisnice z rokovania AS FEI STU. 

Prítomní: 23 
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Zápisnica z rokovania AS FEI STU č. 4/2021  bola schválená jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č. 4/2021 tvorí prílohu č. 
3 tejto zápisnice.  
 
K bodu 3/ - Aktuálne otázky  
Predseda AS FEI STU Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan fakulty 
informoval o nasledovných udalostiach: 

 prebehla inaugurácia nového rektora univerzity, stal sa ním Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. 
Oliver Moravčík, 

 nastali aj zmeny vo vedení univerzity, jedným z poverených prorektorov sa stal doc. Ing. 
Mikuláš Bittera, PhD., 

 povereným kvestorom je Mgr. Rastislav Igliar, 

 vznikajú nové pracoviská: Centrum pre rádiodiagnostiku, ktoré bude pričlenené k MTF v 
Trnave a hovorí sa o novej, v poradí  8. fakulte STU,  

 na zasadnutí vedenia univerzity sa hovorilo o prijímacom konaní – medziročne klesá počet 
študentov, hoci stále nie pod 10 000,  

 zahraniční študenti tvoria už takmer 1/10 z celkového počtu študentov, 

 akademický rok 2021/2022 bol zahájený on-line,  

 v rámci COVID opatrení sme podľa semaforu v oranžovej zóne. 
Tajomník fakulty nadviazal na tému a povedal, že fakulta beží v režime OTP (očkovaní, testovaní, 
prekonaní ochorenie). Pridal ešte informácie k: 

 70. výročiu našej fakulty so sloganom – 80. výročie výchovy inžinierov elektrotechniky 
a informatiky, ku ktorému sa budú udeľovať ocenenia vo forme plakiet. Malo by sa začať so 
zasielaním  návrhov na ocenenia, 

 pracuje sa už na novej náborovej kampani na prijímacie konanie, je vytvorený 7-členný tím, 
ktorý všetko musí stihnúť do januára, kedy sa kampaň plánuje spustiť. 
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K bodu 4/ - Schvaľovanie návrhu dekana na odvolanie člena vedenia 
Predseda senátu vyzval dekana fakulty, aby sa k návrhu vyjadril. Dekan oznámil, že odvolanie z 
funkcie navrhol na základe vlastnej žiadosti prodekanky Eleschovej. Predseda AS FEI STU vyzval 
senátorov, aby o návrhu anonymne hlasovali. 
 

Schvaľujem návrh dekana na odvolanie člena vedenia doc. Ing. Žanety Eleschovej , PhD. 
z funkcie prodekanky pre Bc. štúdium dňom 30.9.2021. 

Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Uznesenie 4.1 - Akademický senát FEI schválil  návrh dekana na odvolanie člena vedenia, doc. Ing. 
Žanety Eleschovej, PhD. 
 

Screenshot hlasovania o schválení návrhu dekana na odvolanie tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
K bodu 5/ - Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie člena vedenia 
Dekan  fakulty v krátkosti predstavil nového člena vedenia, Ing. Sojáka, ktorý by mal prebrať funkciu 
po prodekanke Eleschovej od 1.10.2021.  Predseda senátu vyzval senátorov, aby o návrhu anonymne 
hlasovali. 
 

Schvaľujem návrh dekana na vymenovanie člena vedenia Ing. Stanislava Sojaka, PhD. do 
funkcie prodekana pre Bc. štúdium dňom 1.10.2021. 

Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 
 

Uznesenie 5.1 - Akademický senát FEI schválil návrh dekana  na vymenovanie Ing. Stanislava Sojaka, 
PhD. za člena vedenia. 
 

Screenshot hlasovania o schválení návrhu dekana na vymenovanie tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.  
 
K bodu 6/ - Návrh na úpravu rozpočtových položiek pre rok 2021 
Dekan informoval, že úprava vzišla z požiadavky, ktorá sa prejednávala už v júni na porade vedenia 
fakulty a neskôr v júli aj na zasadnutí kolégia dekana. Ide o to, že v tomto roku neprehla valorizácia 
platov, a zrejme tak skoro ani žiadna nebude. Preto sa dohodlo, že ústavom budú poskytnú finančné 
prostriedky ako motivácia na zlepšenie výkonu a efektivity. V prvom návrhu sa jednalo o prostriedky 
určené výhradne na mzdy, čo predstavovalo sumu 250 000 € (v superhrubom objeme 338 000 €). 
V druhom návrhu (po zasadnutí EK spolu s tajomníkom fakulty a s prof. Rosinovou) sa určilo, že tieto 
prostriedky môžu byť použité aj na tovary a služby, keďže ústavy potrebujú posilniť aj infraštruktúru, 
nielen výkony. Objem prostriedkov ostáva nezmenený. Použitie prostriedkov budú ústavy 
špecifikovať kvôli kontrole ich čerpania. 
Tajomník fakulty návrh premietol. Senátor Kuzma potvrdil, že komisia sa k návrhu stretla a všetci 
prítomní členovia EK tento návrh odporučili senátu schváliť. 
Predseda senátu ukončil rozpravu k bodu a spustil hlasovanie k návrhu dekana. 
 

Súhlasím s úpravou rozpočtových položiek pre rok 2021 v zmysle predloženého návrhu. 
Prítomní: 23 
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0 

Uznesenie 6.1 -  AS FEI STU schvaľuje návrh dekana na úpravu rozpočtových položiek pre rok 2021. 
 

Screenshot hlasovania o schválení návrhu dekana s úpravou rozpočtových položiek tvorí prílohu č. 6 
tejto zápisnice.  
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K bodu 7/ - Informácia o stave príprav volieb do ŠČ AS FEI STU a doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU 
Predseda senátu zhrnul informácie k voľbám – kvôli COVID-u a rekonštrukcii chodieb budú voľby 
prebiehať v sťaženom režime. Pôvodne bol zámer, aby sa voľby do malého aj veľkého senátu konali 
dištančne. Návrh ale neprešiel v rámci volieb do veľkého senátu, tie sa môžu uskutočniť výhradne 
prezenčnou formou. Vzišli obavy o nízku účasť voličov a zároveň o možnosť napadnutia rovnosti 
volieb, keďže veľa študentov bude mimo Bratislavy. 
Senátorka Záňová upresnila, že na základe rozhodnutia predsedu volebnej komisie do AS FEI STU 
budú aj voľby do malého senátu prezenčné. Rozhodnutie bolo na základe zmeny formy štúdia z 
dištančného na  hybridné, keďže si to okolnosti vyžadovali.  
Predseda senátu sa obáva nízkej účasti počtu voličov, aby bolo naplnené kvórum aspoň 10 % z 
možných voličov. Poprosil teda všetkých prítomnných, aby intenzívne pomohli s podporou volieb. 
Senátor Halgoš sa obáva, že voľby môžu napadnúť študenti, ktorí nie sú a nebudú v Bratislave 
prítomní, nakoľko reálne takmer všetci študenti študujú dištančne, hybridná forma sa týka len 
niekoľkých jedincov. 
Predseda AS FEI STU položil otázku senátorke Záňovej, či je možné toto rozhodnutie ešte zmeniť. 
Senátorka zareagovala, že je to mimo jej kompetencií a o veci rozhoduje predseda volebnej komisie. 
Predseda senátu skonštatoval, že ak voľby nedopadnú legitímne, hrozí ich opakovanie a tým pádom 
by sa v novembri mohlo stať, že senát nebude uznášaniaschopný. Je presvedčený, že pokiaľ by voľby 
prebiehali dištančne, ako bol pôvodne zámer, bolo by voličov niekoľkonásobne viac.  
 
8/ Rôzne 
Predseda AS FEI STU vyjadril želanie, aby voľby dopadli dobre a senát by sa tým pádom mohol zísť v 
novej zostave už začiatkom novembra. Ak by sa tak stalo, pozvaní budú odchádzajúci, ako aj noví 
senátori AS FEI STU. 
 
9/ Záver 
Na záver sa predseda senátu poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 

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

Prílohy:  

1. Tabuľka s prezentáciou. 
2. Screenshot hlasovania o programe zasadnutia. 
3. Screenshot hlasovania o súhlase so znením poslednej zápisnice z rokovania AS FEI STU. 
4. Screenshot hlasovania o návrhu dekana na odvolanie člena vedenia. 
5. Screenshot hlasovania o návrhu dekana na vymenovanie člena vedenia. 
6. Screenshot hlasovania o súhlase s úpravou rozpočtových položiek pre rok 2021. 

 

Overovatelia zápisnice:  

doc. Ing. Martin Rakús, PhD.   ...................................  

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

               
Zapísala dňa 28.09.2021:  Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


