
Záväzná kandidátna listina 
Pre voľby kandidátov na delegátov v ŠRVŠ za STU  

pre funkčné obdobie 2018 – 2021 
 
Meno Priezvisko: Jozef Petríček  
Študijný program: Telekomunikácie FEI STU BA   
Ročník:   4. ročník (1. r Ing štúdia) 
ID číslo v AIS:  112060  
Kontakt(y):  e-mail: jozefpetricek@hotmail.com;  xpetricek@is.stuba.sk 

tel.: 0904408225 

Motivácia ku kandidatúre: 

Už počas svojho štúdia na SŠ som sa aktívne zapájal do mládežníckej a študentskej činnosti. 
Zakladal Študentské parlamenty, zastupoval SR na európskych stretnutiach mladých, chodil po 
školách a školeniach ako prednášajúci a pomáhal tvoriť aktívnu komunitu mladých študentov 
z rôznych miest Slovenska.Vďaka mojej praxi a životným skúsenostiam poznám vysokoškolské 
prostredie so strany ako študent, tak ako vyučujúci, aj ako zamestnanec štátnej správy.  
Problematika vysokých škôl a vysokoškolákov sa za posledný rok pozmenila. Niektoré veci sa po 
rokoch konečne  posunuli, niektoré prestali byť už potrebné a podstatné a niektoré sa stále 
nepohli ani o piať.  
Myslím si, a aj viem že sa to dá, že naše Vysoké školstvo sa môže opäť posunúť o krok vpred. 
Hlavnými  témami je : 

a) Upraviť povinnosti fyzickej a kolektívnej účasti členov komisií, študentov a uchádzačov 
a prípadne aj verejnosti pri prijímacích skúškach, štátnych skúškach, rigoróznych 
skúškach, dizertačných skúškach, obhajobách záverečných a dizertačných prác, ako aj 
v habilitačnom a inauguračnom konaní (verejný charakter) v zákone o vysokých školách. 

b) Ucelená digitalizácia a jednotný systém komunikácie so školou  
c) Audit a aktualizácia  predmetov a odborov  podľa aktuálneho stavu trhu práce 

a ekonomiky. 
d) Zvýšenie pomeru voliteľných predmetov vs.povinných  
e) Zavedenie povinnosti aktívnej praxe v obore u pedagógov, doktorantov.  
f) Podpora študentov brigádovať popri škole v obore a tak sa viac uplatniť na trhu práce po 

absolovaní VŠ.  
g) Zvýšenie spolupráce slovenských škôl zo zahraničnými  na medzinárodných vedeckých 

konferenciách 
h) Podpora vedeckej činnosti a zmena zákona, aby mohli  aj súkromné firmy financovať 

výskum a vývoj a profitovať z neho. 
i) Obnova študentkých domov, internátov a vedecko spoločenských miest pre študentov. 
j) Zvýšenie aktivít v rámci  projektov Operačný program Výskum a inovácie a štúdia 

v zahraničí. Motivácia našich študentov prinášať nové poznatky a inovácie na slovenskú 
akademickú pôdu. 

Čestne prehlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé. 
Ďalej čestne prehlasujem, že: 
1. súhlasím so zverejnením údajov, ktoré som vyplnil v tejto kandidátke a so svojou 
kandidatúrou v týchto voľbách. 
2. zaväzujem sa dodržiavať stanovený volebný poriadok a dodržiavať pravidlá fair play pred 
voľbami a počas volieb. 
3. som oboznámený s tým, čo je ŠRVŠ, aké má postavenie, a na čo slúži. 
4. sa zaväzujem zodpovedne a čestne hájiť záujmy študentov FEI STU v prípade, ak sa 
stanem delegátom v ŠRVŠ za STU. 

V Bratislave dňa 28. 11. 2020                                                             .........................................................  

         Podpis kandidáta 
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