
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 02.05.2017 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  15  Neprítomní:  prof. Hubinský, Ing. Jókay, prof. Pavlovičová  

Študentská časť:  6 Neprítomní:  Hajdúch, Jagelka, Bc. Weinzettl 

Hostia:  Mgr. Miklovič, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, doc. Kardoš, prof. 

Janíček, prof. Nečas 

Program: 
 

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice 

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
3. Aktuálne otázky FEI STU  
4. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu FEI STU na rok 2017 
5. Rôzne 
6. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 

 

Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Privítal prítomných 

senátorov a hostí. Skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 

 

Za skrutátorov boli navrhnutí:  Ing. Poljovka, doc. Jančárik 

 

Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Rakús, Ing. Vargic  

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0  

 

Po určení skrutátorov a overovateľov  nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného 

zasadnutia AS FEI STU  

Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

 

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
 
Finálna podoba zápisnice zo dňa 11.04.2017 ešte nebola zaslaná členom AS FEI STU. Z tohto dôvodu 
bude zápisnica zo dňa 11.04.2017 zaslaná členom AS FEI STU až po jej kompletizácii a následne sa 
bude schvaľovať formou per rollam.  
 
 



K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU 
 
V bode 3. vystúpila prodekanka pre vedu a výskum prof. Stopjaková ktorá informovala prítomných 

o podpise Zmluvy o NFP pre druhú fázu projektu Univerzitného vedeckého parku STU. V druhej fáze 

projektu majú byť refundované faktúry za prístroje zakúpené v prvej fáze projektu. Po refundácii 

faktúr by sa mala FEI STU vrátiť pôžička vo výške 250 000 EUR, ktorú fakulta poskytla rektorátu STU 

na preklenutie obdobia od zaplatenia faktúr po ich refundáciu ministerstvom.  

Prodekan pre bakalárske štúdium doc. Bittera informoval o stave prihlášok na štúdium 

v akademickom roku 2017/2018. Doteraz si podalo prihlášku na štúdium 968 študentov, čo 

predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu v minulom roku kedy bolo podaných 913 prihlášok. 

Vysvetlil, že prijímací proces na našej fakulte má viacero výhod – nepožadujeme povinnú maturitu 

z matematiky a zároveň sa k nám hlásia študenti SŠ nielen z gymnázií, ale zo škôl s elektrotechnickým 

zameraním. Viac ako 50% študentov sa hlási na študijný program aplikovaná informatika. 

 

K bodu 4 – Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu FEI STU na rok 2017 
 
V bode 4.  predstavil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič,  Návrh rozpočtu FEI STU na rok 2017. Vysvetlil, 

že najväčšia položka rozpočtu sú mzdy a nutné prevádzkové náklady. Zvyšok finančných prostriedkov 

je možné investovať podľa potreby a priorít. Mgr. Miklovič vyzdvihol spoluprácu s Ekonomickou 

komisiou AS FEI STU,  ktorá sa tiež podieľala na príprave a korekcii návrhu. 

Mgr. Miklovič zároveň priblížil plánované investície – je potrebná investícia do IKT zariadení fakulty, 

najmä sieťovej infraštruktúry. Takisto je potrebná kúpa jedného vozidla, nakoľko staršie vozidlo je 

nutné zošrotovať. Tento rok sa realizovali aj niektoré investície, ktoré boli posunuté z roku 2016 – na 

fakulte prebehla rekonštrukcia toaliet.  

Investíciu do infraštruktúry ozrejmil prodekan pre  zahraničné vzťahy, Dr. Drozda. Minulý rok došlo 

k prvej obnove sieťovej infraštruktúry kedy bola navýšená rýchlosť z 100 Mbit/s na 1 Gbit/s. Tento 

rok boli zakúpené nové wifi zariadenia a analyzovaná bezpečnosť fakultných počítačov. Dr. Drozda 

takisto považuje za nutné zakúpiť nový firewall, nakoľko súčasné riešenie je kapacitne aj 

bezpečnostne nevyhovujúce.  

V diskusii Mgr. Miklovič vyzdvihol náborovú kampaň FEI STU, ktorú organizoval doc. Bittera a Bc. 

Jakúbek, zároveň poďakoval aj všetkým ostatným, ktorí sa na kampani podieľali. Aj vďaka náborovej 

kampani je stav prihlášok vyšší ako minulý rok, napriek tomu že maturantov je v školskom roku 

2016/2017 menej.  

 

K bodu 4. predniesol stanovisko Ekonomickej komisie jej predseda doc. A. Beláň.  Ekonomická 

komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu FEI STU na rok 2017 na svojom zasadnutí dňa 

25.04.2017 a odporúča AS FEI STU predložený rozpočet FEI STU na rok 2017 schváliť. Zápisnica zo 

zasadnutia EK AS FEI STU tvorí prílohu tejto zápisnice.  Stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté 

jednomyseľne.   

 



Prof. Uherek dal ešte ďalší priestor pre diskusiu k bodu 4., ale pretože sa nikto neprihlásil, pristúpil k 

hlasovaniu o návrhu rozpočtu.  

 

Uznesenie 3.1 

 

AS FEI STU schvaľuje rozpočet FEI STU na rok 2017. 

 

Výsledky hlasovania: za-21, proti-0, zdržali sa-0 

Rozpočet FEI STU bol schválený všetkými hlasmi.  

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

V bode č. 5 informoval prof. Uherek prítomných o projekte ACCORD. V projekte sa počíta 

s dokončením revitalizácie vonkajšieho opláštenia FEI STU, ako aj s výstavbou nových laboratórií STU. 

Projekt by mohol byť tento rok odsúhlasený a s prácami by sa mohlo začať v roku 2018.  

Prof. Uherek navrhol termín nasledujúceho zasadnutia AS FEI STU dňa 13.06.2017 a zasadnutie 

predsedníctva AS FEI STU dňa 06.06.2017 o 13.00 hod., po ktorom o 14.00 bude výročné stretnutie 

akademickej obce fakulty.  Hlavným bodom zasadnutí bude Výročná správa FEI STU.  

V diskusii vystúpila doc. Rosinová s otázkou ohľadom prípravy volebného poriadku do študentskej 

časti AS FEI STU, opýtala sa, či predpokladajú okrem prípravy volebného poriadku pre voľby do 

študentskej časti AS FEI aj návrhy zmien dokumentu Zásady volieb do AS FEI. Ing. Hanic odpovedal, že 

stretnutie k príprave volieb a príslušných dokumentov je naplánované na štvrtok 04.05.2017. Ing. 

Jókay zašle študentskej časti AS FEI STU aktuálne Zásady volieb do AS FEI. Následne bude návrh 

nového volebného poriadku a prípadné návrhy zmien Zásad volieb do AS FEI zaslaný Legislatívnej 

komisii AS FEI STU a všetkým členom AS FEI STU, predpokladaný termín – do dvoch týždňov. 

  

K bodu 6 - Záver 
 
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.   
 
 
Overovatelia:  
 
 
Ing. Radoslav Vargic, PhD.  
 
 
Ing. Matej Rakús 
 
        prof. Ing. František Uherek, PhD. 
         predseda AS FEI STU 

 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


