
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 3/2018 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 26.06.2018 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní:  

Zamestnanecká časť:  16 Ospravedlnení: PhDr. Jarmila Belasová, PhD., Ing. Peter Poljovka, 

PhD. 

Študentská časť:  6 Ospravedlnení: Soňa Petrusová, Bc. Jakub Staňa  

Poznámka: Jedno miesto člena študentskej časti AS FEI STU bolo neobsadené z dôvodu úspešného ukončenia 

štúdia Ing. Mareka Hrica, čím mu zanikol členstvo v AS FEI STU a študentská časť AS FEI STU nezabezpečila 

jeho náhradníka. 

Hostia:  prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU 

  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum 

  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium 

  doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium 

  Dr. rer. nat. Martin Drozda, prodekan pre zahraničné vzťahy 

  Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 

  doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., podpredseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU  

 

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 26.06.2018 je priložená k originálu zápisnice, v prípade 

potreby je možné do prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

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. Príprava volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019 - 2023 (Volebný 

poriadok, vyhlásenie volieb, harmonogram volieb, voľba volebnej komisie). 

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,  F. Uherek.  

Za skrutátorov na dnešnom zasadnutí boli navrhnutí:   M. Jókay a M. Žiška. 

Za overovateľov boli navrhnutí:   J. Halgoš, T. Tomčo 

 

Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0.  

 

Prof. Uherek nechal následne hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia.  

 



Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0. 

 

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 

 

K zápisnici 2/2018 neboli doručené žiadne pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.   

 

Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0. 

 

Zápisnica AS FEI STU č. 2/2018 bola jednomyseľne odsúhlasená 

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU 

 

V bode 3 vystúpil dekan fakulty prof. Oravec. Prítomných oboznámil o úspešnom zakončení procesu 

reakreditácie študijných programov II. stupňa štúdia. Zároveň prítomných oboznámil so stavom 

podaných prihlášok na štúdium v ak. roku 2018/2019, ktorých bolo doručených až 1309 čo predstavuje 

25,4% z celkových prihlášok na STU. Približne polovica študentov sa prihlasuje na študijný program 

aplikovaná informatika.  

Následne vystúpil tajomník fakulty Mgr. Miklovič, ktorý upozornil na prebiehajúcu rekonštrukciu 

vstupných priestorov na blokoch A a E, ako aj prvého poschodia A bloku – pred pedagogickým 

oddelením fakulty. Priestory budú zmodernizované, pred pedagogickým oddelením pribudnú miesta 

na sedenie a  priestory na E bloku budú presvetlené, keďže tam preniká málo svetla. Na prízemí A bloku 

pribudne veľká obrazovka, na ktorej budú informácie o projekte Univerzitný vedecký park STU 

v Bratislave. Po ukončení projektu bude môcť byť obrazovka využitá aj na iné účely.  

Zároveň dôjde k rekonštrukcii priestorov na C a D blokoch v objeme približne 140 000 EUR, z čoho 

50 000 EUR zaplatí firma, ktorá si bude tieto priestory prenajímať. Takisto bola vytvorená 

telekonferenčná miestnosť, ktorá po finálnych úpravách bude k dispozícii pracovníkom fakulty.  

Prodekan Bittera oboznámil prítomných so stavom prihlášok a informoval o situácii – na všetky 

študijné odbory okrem aplikovanej informatiky bude pravdepodobne vyhlásené aj druhé kolo 

prijímania na štúdium.   

V diskusii vystúpil prof. Hubinský s návrhom lepšieho osvetlenia vo vestibule na E bloku. Doc. Vajda sa 

informoval ohľadom prostriedkov na rekonštrukciu, tajomník vysvetlil, že sa jedná o minuloročné 

finančné prostriedky. Doc. Vajda zároveň upozornil na nevyhovujúci stav strechy a dažďových zvodov 

na A bloku, tajomník odpovedal že rekonštrukcia sa plánuje v rámci projektu ACCORD. Dekan doplnil, 

že návalové dažde boli v tento rok v celej Bratislave, za normálnych podmienok je situácia prijateľná.   

 

K bodu 4 – Príprava volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019 – 2023 

 

Bod 4. uviedol prof. Uherek, ktorý dal následne slovo predsedovi Legislatívnej komisie AS FEI STU Ing. 

Vargicovi. Prítomných oboznámil so zasadnutím LK AS FEI STU, na ktorom boli pripravené dokumenty 

k voľbám. Tieto dokumenty boli následne elektronicky rozoslané senátorom. V následnej diskusii 

k obsahu dokumentu „Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 

2019-2023“ vystúpili najmä prof. Uherek, doc. Vajda, Ing. Jókay, pričom po diskusii došlo ku 

všeobecnému konsenzu. V závere diskusie prof. Uherek zhrnul navrhované zmeny v dokumente 

a nechal o znení volebného poriadku hlasovať: 



 

Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0. 

 

Uznesenie  1.3/2018: 

Upravený dokument „Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 

obdobie 2019-2023“ bol jednomyseľne schválený. 

 

Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FEI STU je prílohou tejto zápisnice. 

 

Predseda AS FEI STU následne vyhlásil Voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2019-

2023. 

 

Prof. Uherek pokračoval a prečítal prítomným dôležité termíny z dokumentu „Harmonogram volieb 

pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-2023“ a následne dal o schválení 

dokumentu hlasovať. 

 

Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0. 

 

Uznesenie 2.3/2018: 

Navrhovaný dokument „Harmonogram volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 

obdobie 2019-2023“ bol jednomyseľne schválený. 

 

Harmonogram volieb pre voľby kandidáta na dekana FEI STU je prílohou tejto zápisnice. 

 

Prof. Uherek pokračoval a oboznámil prítomných s návrhom volebnej komisie. Vysvetlil, že volebná 

komisia má 5 členov, z toho 3 členov zamestnaneckej časti a 2 členov študentskej časti. Zvykom je, že 

členovia volebnej komisie sú zároveň aj členmi legislatívnej komisie.  

 

Do návrhu bol za člena volebnej komisie doplnený senátor Repka a zároveň bola dohodnutá formálna 

úprava dokumentu.  

 

Po diskusii dal prof. Uherek hlasovať o zložení Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu 

dekana FEI STU na obdobie 2019-2023. 

 

Prítomní: 22 

Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0. 

 

Uznesenie 3.3/2018: 

Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-2023 bola 

jednomyseľne schválená.  

 

Dokument obsahujúci zloženie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FEI STU je prílohou 

tejto zápisnice. 



 

Po schválení volebnej komisie nasledovala krátka prestávka, počas ktorej si volebná komisia zvolila 

svojho predsedu. Predsedom volebnej komisie sa stal Ing. Radoslav Vargic, PhD. 

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

V bode 5 vystúpil prof. Uherek s informáciami o dianí v AS STU (schválenie rozpočtu STU – ešte ho musí 

schváliť správna rada STU, voľby rektora – 03.12.2018). Prof. Uherek je zároveň aj členom volebnej 

komisie pre voľby rektora. 

Zároveň informoval o prerušení členstva senátorky Hrivíkovej, ktorá po úspešnom ukončení I. stupňa 

štúdia bude pokračovať ako senátorka až po zápise na II. stupeň štúdia. Ostatné zmeny v ŠČ AS FEI 

budú platné až ku dňu 31.08.2018  

Doc. Vajda pripomenul nejasnosť vnútorných predpisov AS FEI STU, kde nie je špecifikované za akých 

podmienok môže byť senátor odvolaný. Prof. Uherek túto otázku otvoril na stretnutí 

elektrotechnických fakúlt (FELAPO) a dodal, že väčšinou je senátor neodvolateľný. Vysvetlil, že sme 

samosprávny orgán a ak naše predpisy budú v súlade so zákonom, je iba na nás ako sa rozhodneme. 

Zosúladenie predpisov AS FEI STU bude úloha pre legislatívnu komisiu.  

V závere bodu 5. prof. Uherek vysvetlil súčasnú situáciu k projektu ACCORD. Projekt ešte čaká na 

zosúladenie jednotlivých posudkov, čo má na starosti zahraničné konzorcium. Následne sa bude môcť 

začať s implementáciou projektu, od ktorého sa očakáva najmä vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia 

jednotlivých budov, teda aj budovy FEI STU.   

 

K bodu 6 – Záver 

 

Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.  

 

Zoznam príloh zápisnice: 

1. Príloha č. 2:  Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 

2019-2023 

2. Príloha č. 3:   Harmonogram volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 

2019-2023 

3. Príloha č. 4:   Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-

2023 

 

Overovatelia:  

 

Ing. Ján Halgoš, PhD. 

 

 

Tomáš Tomčo:     

 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

         predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


