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„Otvorenosť – Komunikácia – Efektivita“

                                           
Som 60-ročný elektrotechnický inžinier, absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v odbore Silnoprúdová 
elektrotechnika,  zameranie  Jadrová energetika.  Na FEI  STU pracujem v rôznych  funkciách  od r.  1979, 
v súčasnosti ako riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky. Som ženatý a mám štyri 
deti. 

Počas svojej 35-ročnej pedagogickej praxe som viedol 120 diplomantov, 40 kolektívov študentov v rámci 
ŠVOČ,  vychoval  som  27  doktorandov.  Som  predsedom  odborovej  komisie  študijného  odboru  5.2.30 
Elektroenergetika a garantom doktorandského štúdia v študijnom programe Elektroenergetika. Garantujem a 
prednášam  predmety  v bakalárskom  štúdiu  Elektrotechnika  (Energetické  zdroje  a  premeny,  Elektrické  
prístroje  a stanice),  v inžinierskom  štúdiu  Elektroenergetika  (Ochrany  a automatiky  v ES)  a  v 
doktorandskom štúdiu Elektroenergetika (Algoritmizácia digitálnych ochrán, Elektrické stanice, Špeciálne  
problémy výroby elektrickej energie, Vybrané state z elektrických ochrán, Ekonomika elektroenergetických  
systémov, Obnoviteľné zdroje energie).

Som menovaný predsedom štátnicových  komisií  na viacerých  univerzitách,  som členom  Vedeckej  rady 
Slovenskej  technickej  univerzity  v Bratislave,   Vedeckej  rady  FEI  STU  v  Bratislave,   Vedeckej  rady 
Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, Vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline  a Vedeckej  rady  Fakulty  špeciálnej  techniky  Trenčianskej  univerzity  Alexandra  Dubčeka 
v Trenčíne. 

Aktívne spolupracujem s technickými univerzitami v SR a ČR i s priemyselnými podnikmi nielen v oblasti 
elektroenergetiky.  Som spoluriešiteľom  resp.  posudzovateľom  rezortných  koncepcií  rozvoja  energetiky. 
Som predsedom Slovenského výboru Svetovej energetickej rady (World Energy Council), z čoho vyplýva 
moja aktívna spolupráca s európskymi i svetovými energetickými inštitúciami. 

Publikoval som viac ako stovku vedeckých a odborných článkov v časopisoch a príspevkov na domácich i 
medzinárodných  konferenciách.  Som  odborným garantom medzinárodných  vedeckých  konferencií,  napr. 
ENERGETIKA  v Tatranských  Matliaroch.  Som  autorom  alebo  spoluautorom  viacerých  monografií, 
vysokoškolských  učebníc,  encyklopédie  a  mnohých  popularizačných  článkov.  Som  zodpovedným 
riešiteľom mnohých vedeckých projektov a viac ako 100 projektov pre prax. Mám skúsenosti s riadením 
projektov zo štrukturálnych fondov. 

O funkciu člena Akademického senátu STU v Bratislave sa uchádzam z dôvodov, že mi vždy záležalo na 
dobrom  mene  tejto  vzdelávacej  inštitúcie.  Som  presvedčený,  že  dokážem  venovať  všetky  svoje  sily 
a schopnosti ďalšiemu rozvoju, modernizácii i celkovému zlepšeniu podmienok ako na fakulte, tak aj na 
univerzite. Využijem pritom aj svoje praktické skúsenosti z pôsobenia v akademických funkciách, ktoré som 
postupne zastával: tajomník FEI STU (1984 – 1987), prodekan FEI STU (1990 – 1997),  dekan fakulty 
(2000 – 2007) a prorektor STU pre rozvoj (2007 – 2011). Vďaka týmto funkciám som získal komplexný 
pohľad  na  chod  univerzity,  jej  hlavné  činnosti  a som  schopný  vnímať  aj  mnohé  významné  súvislosti 
a dopady rozhodnutí.

Ako člen najvyššieho samosprávneho orgánu univerzity chcem svoje skúsenosti využiť v prospech fakulty 
vo všetkých oblastiach. Zaväzujem sa, že ako člen Akademického senátu STU budem zastupovať fakultu 
tak, aby boli splnené všetky oprávnené požiadavky fakulty a jej zamestnancov. 





Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD., Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU  

Volebný program kandidátky na členstvo v Akademickom senáte STU  

Prácu senátora pokladám za službu členom akademickej obce. Senát vnímam ako dôležitý 

inštitút akademickej samosprávy priamo volený akademickou obcou, ktorý je v zmysle VŠ 

zákona a štatútu STU dôležitým partnerom vedeniu univerzity pri prijímaní rozhodnutí 

určujúcich pre chod univerzity a jej fakúlt, ale taktiež významným komunikačným kanálom 

medzi členmi akademickej obce a vedením univerzity.  

V Akademickom senáte FEI som pracovala od jeho založenia vo viacerých funkčných 

obdobiach, v súčasnom funkčnom období som aj členkou Akademického senátu STU, kde 

pracujem v Legislatívnej komisii (tejto oblasti som sa venovala dlhodobo  v akademickom 

senáte fakulty). Počas svojej aktívnej činnosti v senáte som získala cenné vedomosti 

o fungovaní fakulty a univerzity, ako aj skúsenosti, ktoré sú dôležité pri riešení rôznych 

otázok a rozhodovacích situácií na fakulte a univerzite. 

Pre svoje pôsobenie v AS STU pokladám za dôležité: 

- dôsledne plniť úlohy senátu zverené mu zákonom pri kontrole a poskytovaní kvalitnej 

spätnej väzby vedeniu univerzity, 

- dbať na dodržiavanie a rešpektovanie zákona a vnútorných predpisov univerzity, 

v prípade potreby zmeny prispievať k náležitej úprave vnútorných predpisov, 

- presadzovať dlhodobý zámer fakulty (ktorý sa pripravuje) v rámci plnenia 

dlhodobého zámeru univerzity, pritom spolupracovať s vedením fakulty, 

- presadzovať transparentnosť a otvorenosť na všetkých úrovniach rozhodovania, 

- presadzovať rozvoj akademických slobôd (bádanie, výučba, štúdium, kritické 

myslenie, komunikácia) a etických hodnôt (spolupráca, rešpekt, ľudskosť), 

- podporovať kvalitu štúdia a jeho flexibilnosť, možnosti rozvoja nadaných študentov 

(mobility, projekty, flexibilita, možnosť štúdia v angličtine) a na druhej strane 

podporné mechanizmy na vstupe do štúdia (koučing, poradenstvo, prípravné kurzy), 

- zastupovať členov akademickej obce smerom k vedeniu univerzity  

- podporovať žičlivú, tvorivú a priateľskú  atmosféru a také opatrenia, ktoré motivujú 

k efektívnej spolupráci medzi fakultami/ ústavmi na STU. 

 

 

 





doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 

kandidát na člena akademického senátu STU na obdobie rokov 2015-2019

Ponúkam zodpovednosť, otvorenosť, čestnosť a znalosť veci

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU,

vo  funkcii  člena  akademického  senátu  STU  som  pôsobil  v  poslednom 
štvorročnom  období  a  bol  som  členom  jeho  ekonomickej  komisie.  Úlohou 
akademického  senátu  univerzity  ako  samosprávneho  orgánu  univerzity  je 
posudzovať  a  schvaľovať  rektorom  predložené  rôzne  dokumenty  majúce 
charakter  pravidiel  vnútorného  života  univerzity  v  súlade  so  zákonom 
o vysokých  školách  a  štatútom  univerzity.  Patria  sem  nielen  významné 
personálne návrhy,  ale aj  vnútorné predpisy univerzity,  posudzovanie rozvoja 
univerzity,  vybrané  aspekty  štúdia,  schvaľovanie  rozpočtu  a  kontrola 
hospodárenia univerzity vrátane nakladania s jej  majetkom. V tejto súvislosti 
ponúkam  svoje  bohaté  skúsenosti,  znalosť  schvaľovacích  mechanizmov 
a príslušných  právnych  noriem,  ktoré  som  nadobudol  v  pozícii  študijného 
prodekana,  prodekana pre personalistiku  a  dekana FEI STU,  ale  aj  senátora. 
Úlohou  akademického  senátu  nie  je  nahradzovať  činnosť  zodpovedných 
akademických  funkcionárov  a  vedúcich  zamestnancov  (rektora,  kvestora 
a pod.), ale skôr vytvárať k funkcionárom univerzity partnerský vzťah s cieľom 
hľadať v daných okrajových podmienkach najlepšie cesty riešenia a zlaďovanie 
záujmov  jednotlivých  fakúlt,  potláčanie  subjektivizmu  a  lokálnych  či 
skupinových záujmov. Samozrejme, nikdy pritom nezabúdam ani na to, z ktorej 
fakulty pochádzam, no snažím sa vnímať  aj  širšie  súvislosti.  To si  vyžaduje 
nielen  dôkladnú  znalosť  problematiky,  ale  neraz  aj  čestnosť,  morálny  profil, 
otvorenosť  i  odvahu  dôsledne  a  objektívne  presadzovať  zákon  a  stanovené 
pravidlá,  všetko  v  podmienkach  akademickej  slobody  a  tvorivosti,  ale  aj 
vzájomnej súdržnosti a spolupráce. V tomto sa aj naďalej mienim riadiť nielen 
vlastným svedomím, ale aj poznatkami a potrebami tých, ktorí mi dajú dôveru 
zastupovať ich vo vrcholovom orgáne STU.
Na záver chcem už len dodať, že každý má ku mne cestu otvorenú. Pôsobím na 
STU niekoľko desaťročí a na zveľaďovaní a rozvoji našej fakulty i univerzity mi 
vždy bude záležať.
Za prejavenú dôveru Vám všetkým ďakujem.

doc. Ing. Ján Vajda, CSc., 
oddelenie fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva


