
   
  

  

PREDSEDNÍCTVO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 1/2020 

zo zasadnutia PAS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 23.06.2020 o 13,00 hod. v posluchárni CD-300 

__________________________________________________________________________________ 

 
Senátori: prof. Hubinský, prof. Rosinová, doc. Žiška, Bc. Tomčo, p. Repka 

 
Hostia:   prof. Oravec, doc. Beláň, doc. Eleschová,  Ing. Halgoš, doc. Jančárik, Mgr. Miklovič, 

doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, Ing. Telek, Ing. Vargic 
 
 
Program: 
  

1. Otvorenie  
2. Príprava rokovania AS FEI STU, ktoré sa uskutoční 30.6.2020 
3. Aktuálne otázky  
4. Záver 

 
 
K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí 
Rokovanie predsedníctva akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Peter Hubinský. 
Privítal prítomných senátorov a hostí. 
 
 
K bodu 2/ - Príprava rokovania AS FEI STU, ktoré sa uskutoční 30.6.2020 
 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne otázky 
3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU  
4. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2019  
5. Prerokovanie a schvaľovanie  Rozpočtu FEI STU na rok 2020  
6. Prerokovanie dokumentu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov 

bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU“  
7. Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU  
8. Schvaľovanie Harmonogramu volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie 1.11.2020 do 31.10.2024 
9. Rôzne 
10. Záver 

 
 
K bodu 3/ - Aktuálne otázky FEI STU 
K bodu 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec. Vyjadril sa k nedávnej situácii v spojení s korona vírusom 
– poďakoval sa všetkým, ktorí zabezpečovali chod fakulty počas ťažkých dní. Rovnako podotkol 
spokojnosť s tým, že korona nezanechala veľké stopy na projektoch, štátniciach či iných dôležitých  
procesoch. Kolégium dekana sa stretávalo každé 2 týždne, aby operatívne riešilo situáciu 
a zabezpečovalo tok informácií smerom k ústavom a i. 
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V druhom rade informoval o rozpočte STU, ktorý bol schválený 1.6.2020. Zo strany rektora, kvestora 
a dekanov prichádzalo veľa požiadaviek, mnohé položky sa museli skresať. Účelový prostriedok Fond 
obnovy bol celkom zrušený. 
Potom dekan odovzdal slovo Ing. Telekovi, ktorý informoval o priebehu stavby - harmonogram prác sa 
dodržiava, do polovice prázdnin by mala prebehnúť kolaudácia, v auguste by sa mohli odstrániť 
prípadné nedostatky. Na otázky Ing. Žišku odpovedal, že v rámci interiéru budú rekonštruované najmä 
prednáškové miestnosti. Rovnako sa bude zavádzať smart systém pre úsporu energií v kanceláriách. 
Práce by mali začať v čase kratšom ako 1 rok. Na otázku doc. Beláňa, čo bude so žalúziami odpovedal, 
že tie sa budú riešiť počas kontrolného dňa. Budú naprogramované s ohľadom na skúsenosti z 5-tich 
rokov používania na ostatných blokoch. 
 
 
K bodu 4/ - Záver 
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 
 
Program  po  ukončení  zasadnutia PAS pokračoval verejnou prezentáciou Výročnej správy FEI STU 
Bratislava, ktorá bola realizovaná kombináciou prezenčnej   a  teleprezenčnej  formy - obsah  
prezentácie  bol  prenášaný  streamom  cez  internetovú linku. Táto bola s predstihom zverejnená na 
webovej stránke fakulty v rámci pozvánky na výročné zasadnutie Akademickej obce FEI STU. 
 
 
 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 
             predseda AS FEI STU 

 
 

     
 
                
Zapísala dňa 23.06.2020: Slavomíra Mészárosová 
    tajomníčka AS FEI STU 
 


