
   
  

  

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 1 / 2022 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 08. 02. 2022 o 13.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  18 Ospravedlnení: - 
 
Študentská časť:    6 Ospravedlnení: Benedikt Hőger, Juraj Stekla, Martin Závacký 
 

Hostia:  prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
  Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 
  doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské  
  štúdium 
  Ing. Stanislav Sojak, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium 

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

  Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 
  Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  
 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 
 prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU za FEI STU 
 prof. Ing. František Duchoň, PhD., člen RVŠ SR 
 
Tabuľka z programu MS Forms s prezenciou prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 
  
Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice 

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
3. Aktuálne otázky FEI 
4. Prejednanie prioritných investičných položiek rozpočtu FEI STU 2022 
5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na 

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023  
6. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na  

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023  
7. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov 

na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023  
8. Rôzne 
9. Záver 
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K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. Privítal hostí na prvom 
tohoročnom zasadnutí. K programu zasadnutia nemal nikto výhrady. V súlade s rokovacím poriadkom 
AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí a prítomnými schválení senátori Šály a Farkašová. 

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

Predseda Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou z predchádzajúceho 
zasadnutia, tak ako bola zaslaná mailom 1.12.2021. 
 

Súhlasím so znením zápisnice zo 6. zasadnutia AS FEI STU.  
Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Zápisnica bola schválená jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní zápisnice č. 6/2021  tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

K bodu 3/ - Aktuálne otázky  

Predseda Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan fakulty sa vyjadril k 3 
zásadným témam: 
Forma výučby – kvôli prebiehajúcej pandémii a prebiehajúcej rekonštrukcii budovy FEI sa bude 
naďalej učiť prevažne dištančne. V prípade prezenčnej výuky sa na Kolégiu dekana rozhodlo 
o vytvorení tabuľky, kde bude presne zadefinované, ktorý predmet sa kde a ako bude učiť – 
prezenčne budú prebiehať prioritne cvičenia. Podľa vývoja situácie je možné prehodnotenie výuky. 
Novela VŠ zákona – minulý týždeň bola novela v 1. čítaní na pôde parlamentu, v 2. čítaní sa už 
očakáva predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Protest STU v spolupráci s UK naďalej trvá, zrejme sa 
v ňom bude pokračovať aj po 2. čítaní. 
Dotácie – delenie dotácií nie je uzavreté, nateraz fakulta dostáva 1/12 minuloročného rozpočtu. Nie 
je podpísaná dotačná zmluva, pretože nie je odsúhlasená metodika delenia dotácií. Ministerstvo 
školstva na situáciu nereaguje, uvádza sa to aj v médiách. 
 
Slovo si zobral tajomník fakulty, ktorý doplnil, že sa pracuje na koordinácii prezenčnej výuky 
s pandémiou a prebiehajúcou rekonštrukciou priestorov FEI STU. Vo štvrtok bude porada 
s poverencami jednotlivých ústavov,  aby sa nastavil čo najefektívnejší režim súvisiaci s pohybom 
študentov po fakulte. Zamestnanci budú pri vstupe do fakulty používať hlavné vstupy A + E, študenti 
budú chodiť cez bočné vchody. 
K dotáciám tajomník uviedol, že fakulta je v dobrej finančnej kondícii, schopnosť hradiť  záväzky je 
dobrá a bez výkyvov aj napriek meškajúcim dotáciám. 

K bodu 4/ - Prejednanie prioritných investičných položiek rozpočtu FEI STU 2022 

Predseda Hubinský uviedol, že práve kvôli situácii s dotáciami vzišiel bod 4. Rozpočet pre rok 2022 
bude schvaľovaný až niekedy v máji - júni 2022. Fakulte sa črtajú zákazky, ktoré bude nutné riešiť 
skôr. K veci zasadala aj EK, ako je uvedené nižšie. 
 
Dekan doplnil, že práve neexistencia schválenej metodiky delenia dotácie bola príčinou žiadosti 
o predčasné (prioritné) čerpanie. Je korektné,  aby položky, ktoré existujú alebo sú zazmluvnené, boli 
včas riešené. Následne odovzdal slovo prodekanovi Telekovi. 
 
Prodekan Telek sa vyjadroval detailne k jednotlivým položkám, ktoré sú uvedené  v tabuľke: 



  Zápisnica č. 1 / 2022 AS FEI STU 
  zo dňa 08. 02. 2022 

3 
 

 

 
 
K položke 1 uviedol, že z dôvodu plánovaného predĺženia stavby sa počíta s 50 % navýšením z už 
uzatvorenej zmluvy, nakoľko práce ukázali, že situácia je havarijná a vyžaduje si väčší zásah. 
Rovnakým prípadom je aj položka 2, tiež sa jedná o navýšenie o 50 % hodnoty už uzatvorenej zmluvy. 
Týždenne sa konajú na stavbe kontrolné dni, ktoré opodstatnenie navýšenia potvrdzujú. 
Položky 3 a 4 sa týkajú hlavne protipožiarnej ochrany - v koordinácii s prebiehajúcou stavebnou 
rekonštrukciu musia prebiehať aj práce súvisiace s PO. Zatiaľ bol vypracovaný len projekt pre chodbu 
a posluchárne, je nutné doplniť aj kancelárie, laboratóriá a ostatné rekonštruované priestory. 
Zámerom je komplexná rekonštrukcia vrátane úspory energií + zvýšenie kvality životného prostredia 
pre zamestnancov aj študentov. 
 
Senátorka Rosinová sa spýtala, čo projekt CEVIS znamená vo všeobecnej podobe. Požiadala, aby bol 
detailnejšie predstavený. Zaujímalo ju aj, v akom štádiu je rozpracovaný a o aký objem financií ide. 
 
Prodekan Telek povedal, že CEVIS je vlastne mega projekt, ktorý je akoby zásobníkom projektov 
prepájajúcich vedecké inštitúcie SAV, UK a STU. Ide skôr o priateľské spojenie, ktoré povedie 
k vytvoreniu veľkého polygónu. Ten by mal pozostávať z 5 samostatných polygónov a rozprestierať sa 
v piatich lokalitách medzi Mostom Lanfranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou Studienkou 
po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch 
zakladateľských inštitúcií. Doteraz sa čerpalo asi 80 000 €, náklady na dokončenie všetkých 
investičných vecí sú v rozpätí 20 – 30 miliónov €. K veci ešte prodekan Telek uviedol, že je dobré byť 
projektovo pripravený, ako sa mnohokrát doteraz potvrdilo. 
 
Senátor Halgoš sa ešte vrátil k položke 3 z tabuľky a informoval sa, či bude projektovú dokumentáciu 
vykonávať tá istá firma, ako pred rekonštrukciou a či práce súvisiace s protipožiarnou ochranou 
nebudú kolidovať s prebiehajúcou rekonštrukciou. 
 
Prodekan Telek ho informoval, že práve preto sa to robí teraz, aby práce mohli prebiehať 
koordinovane. O firme povedal, že to nie je totožná firma, firma bola vybratá na základe verejného 
obstarávania. 
 
Slovo si zobral prodekan Vargic, ktorý sa vyjadril k položkám 5 a 6. V rámci položky 5 ide o 
rekonštrukciu telefónnej ústredne + služieb k nej. Týka sa inovácie telefónnej ústredne, kde je 
problém už od leta 2021 a hrozí havarijný stav. Po novom bude digitálna ústredňa s hlasovou službou 
vrátane koncových zariadení. V rámci položky 6 predstavil zámery náborovej kampane. Rozdiel voči 
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minulému roku je plus 60 %, preto sa predkladá. Kampaň by sa mala začať čo najskôr, niektoré 
položky sú nové, obsahuje viac kreatívy. 
 
K bodu 4 sa v závere vyjadril predseda EK, senátor Kuzma, ktorý uviedol, že k žiadosti o predčasné 
čerpanie zasadla 3.2.2022 komisia. Prítomní boli aj prodekani Telek a Vargic, ktorí jednotlivé položky 
predstavili. Komisia následne hlasovala a akademickému senátu FEI STU odporúča schváliť čerpanie 
prioritných investičných položiek rozpočtu FEI STU pre rok 2022 tak, ako je uvedené v tabuľke. 
Predseda senátu navrhol hlasovať. 
 
Uznesenie 1.22.1 

AS FEI súhlasí s čerpaním navrhovaných prioritných investičných položiek rozpočtu FEI STU 
2022. 
Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda senátu skonštatoval, že 24 senátorov jednohlasne schválilo čerpanie navrhovaných 
prioritných investičných položiek rozpočtu FEI STU 2022. 
 

Screenshot hlasovania o schválení čerpania prioritných položiek tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

K bodu 5/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023 

Predseda komisie požiadal prodekana Sojaka o predstavenie materiálu. Prodekan informoval, že ide 
iba o malé zmeny súvisiace s úpravou legislatívy. Na základe uvedeného sa vyjadril predseda 
pedagogickej komisie Jančárik, ktorý uviedol, že PK zasadla 4.2.2022. Nik z prítomných nemal 
k materiálu pripomienky a preto materiál odporúča AS FEI STU schváliť.  
Predseda senátu navrhol o materiáli hlasovať. 

Uznesenie 1.22.2 
AS FEI STU schvaľuje „Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2022/2023“, 
ktorý nahrádza dokument „Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022“, zo 
dňa 30.6.2020. 
Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda senátu skonštatoval, že 24 senátorov jednohlasne schválilo navrhované znenie Ďalších 
podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre ak. rok 2022/2023. 
 

Screenshot hlasovania o schválení Ďalších podmienok prijatia na štúdium Bc. študijných programov 
na FEI STU pre ak. rok 2022/2023 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  

K bodu 6/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023 

Slovo si vzala prodekanka Miklovičová, ktorá uviedla, že podmienky veľkú zmenu nemajú, akurát sa 
mení termín zaplatenia poplatku za materiálne vybavenie prijímacieho konania. Tento je nutné 
uhradiť do termínu odosielania pozvánok na prijímacie skúšky. Väčšie zmeny sú v prílohe materiálu, 
týkajú sa podmienky odpustenia prijímacej skúšky, tieto podmienky dodali jednotlivé ústavy, kde sa 
študijné programy realizujú. 



  Zápisnica č. 1 / 2022 AS FEI STU 
  zo dňa 08. 02. 2022 

5 
 

 

Predseda PK Jančárik sa vyjadril, že ani k týmto podmienkam nemala PK výhrady a preto odporúča 
materiál AS FEI STU schváliť. 
Predseda senátu navrhol o materiáli hlasovať. 
 
Uznesenie 1.22.3 

AS FEI STU dňa 8.2.2022 schválil Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 
študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 
2022/2023. 
Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda senátu skonštatoval, že 24 senátorov jednohlasne schválilo navrhované znenie Ďalších 
podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre ak. rok 2022/2023. 
 

Screenshot hlasovania o schválení Ďalších podmienok prijatia na štúdium Ing. študijných programov 
na FEI STU pre ak. rok 2022/2023 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.  

K bodu 7/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na  

Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023 

Prodekanka Miklovičová k podmienkam uviedla, že prijímacie konanie sa v tomto prípade koná vždy. 
Ďalej uviedla, že bola upresnená informácia o navýšení plánovaného počtu o 50 %  uchádzačov, o 
slová zaokrúhlené nahor, aby bolo jasné celé číslo. K materiálu nik nemal námietky ani v rámci PK, 
preto predseda PK navrhol senátu dané podmienky schváliť. 
Predseda komisie dal o materiáli hlasovať. 
 
Uznesenie 1.22.4 

AS FEI STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2022/2023 
Prítomní: 24 
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda senátu skonštatoval, že 24 senátorov jednohlasne schválilo navrhované znenie Ďalších 
podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FEI STU pre ak. rok 
2022/2023. Zároveň sa poďakoval prodekanom za predložené návrhy materiálov, ktoré je týmto 
môžné uviesť do praxe. 
 

Screenshot hlasovania o schválení Ďalších podmienok prijatia na štúdium PhD. študijných programov 
na FEI STU pre ak. rok 2022/2023 tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice.  

K bodu 8/ - Rôzne 

Prodekanka Miklovičová informovala o zosúlaďovaní študijných programov. Uviedla, že proces 
prebieha, členovia pracovných skupín by mali 22.2.2022 činnosť ukončiť. Potom zasadne Rada pre 
vnútorný systém kvality, ktorá programy schváli. Musí to prebehnúť do začiatku štátnych skúšok. 
 
Profesor Janíček informoval, že 11.2.2022 bude stretnutie k prezenčnej výuke. Má sa zadefinovať, 
kadiaľ budú študenti chodiť do objektu. Okrem iných žiada o prítomnosť tajomníka fakulty a 
prodekanov Miklovičovej a Sojaka. 
 
Senátor Marek sa pýta na parkovisko a rampy pri vchode E. Zároveň spomenul stĺpiky, ktoré tam boli 
a už nie sú, je to zničené. 
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Dekan sa k veci vyjadril, že už dlhšie sa pracuje na riešení parkovacej politiky v okolí objektu FEI, 
proces zastavila pandémia a pohyb vozidiel stavby. Verí  v skoré vyriešenie situácie, o vyjadrenie 
požiadal aj tajomníka fakulty. 
 
Tajomník fakulty uviedol, že sa dal vypracovať projekt na jednosmerný kruhový objazd fakulty, čím sa 
uzavrie vstup do okolia objektu – zamestnancom bude vstup povolený, z kapacitných dôvodov 
študentom nie. V prípade firiem, ktoré majú prenajaté nebytové priestory bude táto možnosť 
spoplatnená. Momentálne sa čaká na schválenie projektu. 

K bodu 9/ - Záver 

Predseda AS FEI informoval, že pokiaľ nebude nič akútne, najbližšie zasadnutie sa bude konať 
približne o 2 mesiace, teda v apríli 2022. 
 
Prítomným senátorom aj hosťom sa poďakoval za účasť a všetkým poprial pevné zdravie. 
 
 

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

 
 
 
Prílohy:  

1. Prezencia. 
2. Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia zápisnice č. 6 zasadnutia AS FEI STU. 
3. Screenshot hlasovania o súhlase s čerpaním prioritných položiek. 
4. Screenshot hlasovania o schvaľovaní navrhovaného znenia Ďalších podmienok prijatia na 

štúdium Bc. študijných programov pre ak. rok 2022/2023. 
5. Screenshot hlasovania o schvaľovaní navrhovaného znenia Ďalších podmienok prijatia na 

štúdium Ing. študijných programov pre ak. rok 2022/2023. 
6. Screenshot hlasovania o schvaľovaní navrhovaného znenia Ďalších podmienok prijatia na 

štúdium PhD. študijných programov pre ak. rok 2022/2023. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.   ...................................  
 
Eunika Farkašová   ...................................  
 
 
 
  
               
Zapísala dňa 08.02.2022:   Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


