
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 4/2017 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 13.06.2017 o 14 hod. v zasadačke dekana 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  14  Neprítomní:  PhDr. Belasová, doc. Hinca, Ing. Jókay, doc. Vajda 

Študentská časť:  5 Neprítomní:  Hajdúch, Jagelka, Ing. Rakús, Bc. Weinzettl 

Hostia:  prof. Oravec,  Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, Ing. Florovič 

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 schválenie Výročnej správy FEI STU za rok 2016 
5. Aktualizácia zásad volieb a volebného poriadku do AS FEI STU 
6. Vyhlásenie a harmonogram volieb do SČ AS FEI STU 
7. Rôzne 
8. 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:  doc. Rosinová, doc. Jančárik 

 

Za overovateľov boli navrhnutí:  doc. Zajac,  p. Tomčo 

Výsledky hlasovania: za-18, 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-18, proti-0, zdržali sa-0 

Program rokovania bol schválený všetkými hlasmi. 

 

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
 
K bodu 2.  prof. Uherek uviedol, že k zápisnici z predchádzajúceho AS boli zapracované všetky 

pripomienky. V následnej diskusii neboli žiadne nové pripomienky a tak prof. Uherek  dal o znení 

zápisnice č. 3/2017 hlasovať.  

 

 



Výsledky hlasovania: za-18, proti-0, zdržali sa-0  

Zápisnica AS FEI STU č. 03/2017 bola jednomyseľne odsúhlasená 

 

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU 

 

V bode 3. vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý na úvod vyzdvihol skutočnosť, že v prestížnej 

súťaži Vedec roka SR 2016 získal ocenenie v kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ prof. Ing. 

Daniel Donoval, DrSc.. Profesor Donoval získal ocenenie za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v 

získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP7, Horizont 

2020 a ECSEL JU. 

Prof. Oravec ďalej informoval o podpise memoranda o spolupráci s Fakultou elektrotechniky 

a informatiky Univerzity v Zagrebe. Memorandum bolo podpísané dňa 22.05.2017 a zahŕňa 

spoluprácu v oblasti výmenných pobytov študentov a pracovníkov, návrhu spoločných výskumných 

projektov, spoločných študijných programov a možnosti intership programov medzi fakultami.   

Následne informoval o otvorení Národného centra kozmického inžinierstva, v ktorom bude 

sústredený už prebiehajúci výskum v oblasti kozmických aktivít. Národné centrum  bolo zriadené ku 

dňu 01.06.2017 a jeho riaditeľom sa stal prof. Ing. Peter Ballo, PhD.. 

V závere prítomných oboznámil so stavom prihlásených študentov na štúdium v akademickom roku 

2017/2018 -  je podobný ako v minulom roku pričom v 1 kole bolo podaných 1135 prihlášok.  

Vzhľadom na slabší maturitný ročník v roku 2017 sa jedná o úspech fakulty. Porovnateľné fakulty 

očakávajú výpadok vo výške 30% až 40% študentov oproti minulému akademickému roku. Vyzdvihol 

prácu všetkých študentov a pracovníkov, ktorí sa podieľali na náborovej kampani a ďalších aktivitách, 

ktoré zatraktívnili fakultu pre študentov maturitných ročníkov stredných škôl. Prodekanka pre 

inžinierske a doktorandské štúdium, doc. Miklovičová následne oboznámila prítomných s presným 

počtom prihlásených študentov na 3. stupeň štúdia podľa študijných programov a pripomenula, že na 

niektoré študijné programy bude ešte vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania. Tabuľka s presným 

počtom prihlásených študentov tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň pripomenula, že dokument 

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych programov na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky STU je už schválený, a bude potrebné ho zverejniť do 20.09.2017. 

Následne predseda senátu FEI STU, prof. Uherek informoval o rozdelení 600 000 EUR, ktoré majú 

slúžiť na udržanie prevádzky zariadení nakúpených v rámci univerzitného vedeckého parku. Vedenie 

STU sa opäť chystá predložiť návrh prerozdelenia v nezmenenej podobe oproti tomu, ktorý už bol 

v minulosti kritizovaný viacerými fakultami STU.  Tajomník FEI STU, Mgr. Miklovič pripomenul že EK 

AS STU vyčítala na svojom zasadnutí kvestorovi takýto postup a napadla metodiku tohto návrhu.  

 

K bodu 4 – Prerokovanie a schválenie Výročnej správy FEI STU za rok 2016 
 
V úvode bodu vystúpil prof. Uherek a pripomenul, že Výročná správa FEI STU za rok 2016 bola 

prezentovaná na zasadnutí akademickej obce. Následne odovzdal slovo dekanovi, ktorý prítomných 

oboznámil so zasadnutím Vedeckej rady FEI STU, na ktorom bola výročná správa prezentovaná, 

pretože vedecká rada musí zo zákona aspoň raz za rok zhodnotiť vzdelávací proces a vedecko-

výskumné výsledky fakulty. VR FEI STU prerokovala Výročnú správu FEI STU za rok 2016 bez 

pripomienok. 



Podľa zákona musí byť výročná správa schválená akademickým senátom fakulty. V diskusii bola 

položená otázka, či bola senátorom zaslaná už finálna verzia vrátane zapracovaných pripomienok, na 

čo prof. Uherek odpovedal, že zaslaná správa bola už zo zapracovanými pripomienkami.  

Doc Rosinová navrhla, aby sa k Výročnej správe FEI STU za rok 2016 vyjadrili predsedovia komisii, 

ktoré k nej zasadali. Následne predsedovia komisií – doc. Jančárik, doc. Beláň a doc. Žiška prítomných 

oboznámili zo závermi zo zasadnutia, pričom každá komisia odporučila Výročnú správu FEI STU za rok 

2016 schváliť.  

 

Uznesenie 4.1 

 

AS FEI STU schvaľuje Výročnú správu FEI STU za rok 2016. 

 
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0  

Výročná správa FEI STU za rok 2016 bola jednomyseľne schválená. 
 
 
K bodu 5 - Aktualizácia zásad volieb a volebného poriadku do AS FEI STU 
 
Prof. Uherek požiadal Ing. Hanica o oboznámenie prítomných s návrhom aktualizácie 

volebného poriadku. V úvode Ing. Hanic poďakoval legislatívnej komisii za pomoc pri 

aktualizácii dokumentov. Následne bol prezentovaný dokument „Zásady volieb do AS FEI 

STU“ ktorý Tvorí prílohu tejto zápisnice. Ing. Vargic, ktorý je predseda legislatívnej komisie 

prítomných informoval o stanovisku legislatívnej komisie, ktorá odporúča dokument schváliť. 

Prof. Uherek konštatoval, že v predkladanom návrhu nie je upravený  spôsob odvolávania senátorov. 

Vzhľadom na nadchádzajúce študentské  voľby a potrebu aktualizovať materiál už na tomto zasadnutí 

možno v súlade so stanoviskom Legislatívnej komisie AS FEI STU úpravu odvolávania senátorov 

odložiť na neskôr. V diskusii doc. Rosinová doplnila, že takisto je odporúčanie Legislatívnej komisie AS 

FEI STU  v  blízkej budúcnosti  v Zásadách volieb špecifikovať riešenie prípadných námietok k 

priebehu  volieb,  čo sa však pre krátkosť času nepodarilo doriešiť na zasadnutí Legislatívnej komisie 

AS FEI STU Po diskusii dal prof. Uherek hlasovať o schválení dokumentu „Zásady volieb do AS 

FEI STU“.  

 
Uznesenie 4.2 
 
AS FEI STU schvaľuje dokument „Zásady volieb do AS FEI STU“. 
 
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0  
Dokument „Zásady volieb do AS FEI STU“ bol jednomyseľne schválený. 

 
Po schválení zásad volieb pokračoval Ing. Hanic, a informoval prítomných o zmenách v dokumente 

„Volebný poriadok do ŠC AS FEI STU“.  Dokument „Volebný poriadok do ŠČ AS FEI STU“ tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Ing. Vargic poznamenal, že legislatívna komisia odporúča dokument schváliť. V závere 

Prof. Uherek tiež povedal, že zvoleným senátorom sa budú na prvom zasadnutí senátu odovzdávať 

dekréty o ich členstve v AS FEI . Následne dal hlasovať o schválení dokumentu „Volebný poriadok do 

ŠČ AS FEI STU“. 

 



Uznesenie 4.3 
 
AS FEI STU schvaľuje dokument „Volebný poriadok do ŠČ AS FEI STU“. 
 
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0  
Dokument „Volebný poriadok do ŠČ AS FEI STU“ bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6 -  Vyhlásenie a harmonogram volieb do SČ AS FEI STU 
 
V úvode bodu 6. Prof. Uherek prečítal prítomným list, ktorým vyhlasuje voľby do ŠČ AS FEI STU. 

Následne Ing. Hanic predstavil harmonogram volieb, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. Ing. Vargic 

prítomných informoval, že legislatívna komisia odporúča dokument schváliť. 

 
 
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0  

Dokument „Harmonogram volieb do ŠČ AS FEI STU“ bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 7 – Rôzne 

 

Prof. Uherek navrhol najbližšie zasadnutie AS FEI STU na 31.10.2017 a zasadnutie Predsedníctva AS 

FEI STU na 24.10.2017. Doc. Jančárik požiadal, aby boli materiály zasielané skôr a navrhol aby 

predsedníctvo zasadalo 2 týždne pred zasadnutím AS FEI STU, čím by sa dosiahlo skoršie zaslanie 

materiálov. V následnej diskusii bolo dohodnuté, že ak bude veľa materiálov Predsedníctvo AS 

zasadne 17.10.2017. Podmienkou je však, aby boli všetky materiály na zasadnutie predsedníctva 

pripravené.  

K bodu 8 - Záver 
 
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
Overovatelia:  
 
 
doc. Ing. Michal Zajac, PhD. 
 
 
 
Tomáš Tomčo 
 
 
 
        prof. Ing. František Uherek, PhD. 
         predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


