
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

   Zápisnica č. 23 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 23.11.2015 o 14.30 v zasadačke dekana 

Prítomní: členovia predsedníctva 

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Bittera dr. Drozda, prof. 

Janíček, Ing. Poljovka 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Dlhodobý plán rozvoja FEI STU 

4. Stav plnenia rozpočtu FEI STU 

5. Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 1.12.2015 

6. Rôzne 

K bodu 1 – Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu Prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí. 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode programu informoval prítomných dekan fakulty. Fakulta dostala akreditačné 

rozhodnutia na všetky študijné programy  o ktoré sme požiadali. 

Ďalej oznámil, že dostal nový list od rektora STU, kde  pán rektor oznamuje, že naša fakulta si musí 

uhradiť všetky neoprávnené výdavky , ktoré jej pri prestavbe budovy vznikli  z vlastných zdrojov. 

Pán dekan zvolá kvôli tejto skutočnosti mimoriadne kolégium dekana. 

V diskusii vystúpili: doc. Rosinová si pamätá, že rektor o tom, že sa to uhradí z prostriedkov za predaj 

majetku STU  povedal na zasadnutí AS STU 

Prof. Janíček a prof. Uherek sa stotožnili s názorom doc. Rosinovej.  

Ďalej dekan spomenul podujatia, ktoré sa konali na pôde fakulty: 20.11.2015 sa konalo otvorenie 

výstavy a prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie Energy supply with renewables – Made in 

Germany, na ktorej sa zúčastnili aj veľvyslanci okolitých štátov. 

26.10. 2015 Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu, na otvorení 

ktorého sa zúčastnil aj minister školstva J. Draxler a minister hospodárstva V. Hudák. 

Dňa 1.12.2015 sa bude konať slávnostné otvorenie Vedeckého univerzitného parku v Mlynskej 

doline, na ktoré nás srdečne pozýva rektor STU. 

Po svojom vystúpení požiadal dekan o slovo prof. Janíčka, aby povedal o priebehu dnešnej pracovnej 

porady. Prof. Janíček oznámil, že 21.10.2015 bola ukončená 3. etapa stavby.  Stavba je de jure 

ukončená ale de facto sa ešte na nej robia dokončovacie práce. Poďakoval sa všetkým zúčastneným 

za spoluprácu. 

 

 



K bodu 3 – Dlhodobý plán rozvoja FEI STU 

O tomto materiáli podrobnejšie hovoril prodekan Bittera. Materiál mali možnosť pripomienkovať 

riaditelia ústavov a vedenie fakulty. Podľa VŠ zákona sa musí prerokovať  najprv vo Vedeckej rade 

a následne v AS FEI. 

Prof. Uherek doplnil prodekana, že si materiál môže každý pozrieť a pripomienkovať do zasadnutia AS 

FEI 1.12.2015. 

V diskusii výstúpil: Ing. Poljovka a doc. Rosinová. 

 

K bodu 4 – Stav plnenia rozpočtu FEI STU 

V tomto bode programu vystúpil tajomník Mgr. Miklovič. Každý senátor dostal elektronickou poštou 

tabuľku o stave plnenia rozpočtu a písomné stanovisko na otázky pracovných komisií, ktoré vyplynuli 

zo Zápisnice č. 22 ( bod 4) zo zasadnutia AS FEI dňa 6.10.2015. 

Na nasledujúcom zasadnutí senátu podá tajomník informácie o prečerpaní finančných prostriedkov  

pri revitalizácii stavby. Ekonomická komisia AS pripraví k tomuto materiálu svoje stanovisko. 

Doc. Rosinová požiadala, aby sa na budúcom zasadnutí presne vyčíslili neoprávnené výdavky pri 

stavbe. 

K bodu 5 – Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 1.12.2015 

Predseda povedal, že okrem dnes už prerokovaných materiálov budú predmetom rokovania 

informácie ŠČ AS o výsledkoch volieb do ŠČ AS FEI a odsúhlasenie rozdelenia nových senátorov do 

pracovných komisií AS FEI. Prodekanka Miklovičová pripraví materiál  Ďalšie podmienky prijímania na 

inž. štúdium v akad. roku 2016/2017. 

K bodu 6 – Rôzne 

Predseda v tomto bode spomenul, že dostal od riaditeľa Ústavu telekomunikácií prof. Rozinaja 

námietku voči textu v Zápisnici AS FEI č. 21/2015, kde v  bode 6 Ing. Chromý nepravdivo interpretoval 

jeho vyjadrenia na porade Ústavu telekomunikácií. Žiada, aby sa to na rokovaní senátu vysvetlilo 

a text v zápisnici opravil. 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

        Prof. Ing. František Uherek, PhD. 

                predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 


