
 

 

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 3 / 2022 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 21. 6. 2022 v B-klube FEI STU 

 

Prítomní: 
Zamestnanecká časť: 11 Ospravedlnení: Pavol Bisták, Gabriel Juhás, Eva Karasová, Juraj  

Marek, Danica Rosinová, Vladimír Šály, Michal Tölgyessy 
 

Študentská časť: 4 Ospravedlnení: Benedikt Höger, Juraj Stekla, Szitás Zoltán, 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 
doc. Ing. Radoslav Vargic, prodekan pre informatizáciu a 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 
 

Prezenčné listiny tvoria 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 STU. 

4. Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2021. 

5. Voľba zástupcu FEI STU do Rady vysokých škôl SR. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 

K bodu 1 / - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice. 
Predseda senátu bol rád, že konečne po viac ako dvoch rokoch sa senát zišiel prezenčne. V úvode sa 

spýtal, či prítomní súhlasia s programom zasadnutia tak, ako bol postavený. 
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Súhlasím s navrhnutým programom zasadnutia. 
Prítomní: 14 
Výsledky hlasovania   za: 14 proti: 0 zdržali sa: 0 

Následne predseda navrhol hlasovať za vybraných skrutátorov – senátora Vojvodu a senátorku 

Farkašovú. 

Súhlasím s navrhnutým skrutátormi. 
Prítomní: 14 
Výsledky hlasovania   za: 14 proti: 0 zdržali sa: 0 

Po skrutátoroch sa hlasovalo za overovateľov zápisnice, ktorými boli v súlade s rokovacím poriadkom 

určení – senátor Beláň a senátor Tomčo. 

Súhlasím s navrhnutým overovateľmi. 
Prítomní: 14 
Výsledky hlasovania   za: 13 proti: 0 zdržali sa: 1 

 

K bodu 2 / - Schvaľovanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. 
Predseda senátu sa spýtal, či všetci dostali mailom Zápisnicu č. 2/2022. Prítomní senátori vyjadrili 

kladnú odpoveď a tak predseda navrhol, aby sa o správnosti zápisnice hlasovalo. 

Súhlasím so znením zápisnice z predošlého zasadnutia tak, ako bola zaslaná mailom 3.5.2022. 
Prítomní: 14 
Výsledky hlasovania   za: 14 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

K bodu 3 / - Aktuálne otázky FEI STU. 
Predseda senátu rovno odovzdal slovo dekanovi fakulty, ktorý informoval senát o: 

- Správna  rada  STU  schválila  20.6.2022  rozpočet  pre  univerzitu  v pôvodnom znení bez 
zapracovania pripomienok EK AS STU,  

- nový VŠ zákon vstúpi do platnosti od 1.9.2023, dovtedy je nutné v jeho zmysle prepracovať 
všetky dokumenty. Začať by sa malo so štatútom univerzity, následne s ostatnými. Senát by 
mal navrhnúť svoje predstavy, aby boli zapracované. Aj napriek novým návrhom je rektor 
STU za to, aby ostali zachované všetky existujúce orgány fakúlt tak, ako je to teraz a je za to, 
aby to bolo v rámci univerzity jednotné, 

- uzavreli sa počty prihlášok z I. kola, prodekan Sojak upresnil, že v I. kole si  1479 uchádzačov 
podalo 1802 prihlášok (niektorí aj na dva odbory), po II. kole je evidovaných 215 prihlášok, 
z toho 79 kompletných. Odbor IKT zaznamenal po svojom premenovaní výrazný nárast. 

K bodu 3 vystúpil ešte prof. Janíček, ktorý sa vyjadril k prebiehajúcej rekonštrukcii fakulty: 
- Robí sa všetko preto, aby poslucháreň DE300 bola k dispozícii, 
- je veľmi dobré, že sa pristúpilo aj k výmene stúpačiek, stavba bude tým pádom dobre 

pripravená pre fungovanie v budúcnosti, 
- chrbtica objektu sa rieši, firma Altron robí všetko, aby sa to zdarne dokončilo. Vďaku prof. 

Janíček vyslovil senátorovi Halgošovi za veľkú pomoc, 
- čistota priestorov sa viditeľne zlepšila, 
- stavba napreduje aj vďaka prácam cez víkendy a počas sviatkov, 
- stavebný dozor si efektívnejšie rozvrhol svoj režim, čo vedie k urýchleniu prác, 
- práce sa koordinujú aj s Kolégiom dekana, za čo prof. Janíček vyjadril uznanie. 



  Zápisnica č. 3 / 2022 AS FEI STU 
  zo dňa 21. 06. 2022 
 

K bodu 4 / - Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2021. 
Správa bola podrobne predstavená Akademickej obci na zasadnutí 14.6.2022. V rámci senátu ju 
prerokovali 3 komisie, ktorým predsedom prof. Hubinský postupne udeľoval slovo: 

- Za ekonomickú komisiu vystúpil senátor Kuzma, ktorý uviedol, že komisia zasadla 9.6.2022 
a prijala uznesenie, že EK odporučí AS FEI STU správu schváliť, ak sa doplní tabuľková časť. 

 

Zápisnica zo zasadnutia EK tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 

- Za pedagogickú komisiu vystúpil senátor Jančárik, ktorý informoval o stretnutí komisie dňa 
20.6.2022 dištančne. Stretnutia sa zúčastnili aj prodekani Sojak a Miklovičová. Došli k záveru, 
že aj PK odporučí senátu VS schváliť. 

 

Zápisnica zo zasadnutia PK tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 

- Za komisiu pre vedu a výskum a rozvoj fakulty vystúpil jej predseda, senátor Novák. Uviedol, 
že komisia sa zišla 16.6.2022, kedy dospela k záveru, že danú VS odporučí senátu schváliť. 

 

Zápisnica zo zasadnutia KpVVaRF tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
K VS sa vyjadril aj prof. Janíček, ktorý podotkol, že v správe, ako bola poslaná, nebol spomenutý 
projekt, ktorého hodnota bola viac ako 800 000 €. Požiadal preto ostatných, aby v budúcnosti čítali 
správy pozornejšie a dbalo sa o väčšiu koordináciu pri príprave podkladov do správy. 
Prodekanka Stopjaková uviedla, že v konečnej VS, ktorá bude zverejnená, už daný projekt figuruje, 
chyba bola dôsledkom toho, že neboli dodané podklady z projektového strediska. 
Predseda senátu týmto diskusiu ukončil a navrhol o schvaľovaní VS za rok 2021 hlasovať. 
 

Súhlasím so znením Výročnej správy za rok 2021. 
Prítomní: 15 
Výsledky hlasovania   za: 15 proti: 0 zdržali sa: 0 

Uznesenie 3.22.1 
Akademický senát jednomyseľne schválil znenie Výročnej správy za rok 2021. 

 

K bodu 5 / - Voľba zástupcu FEI STU do Rady vysokých škôl SR. 
Predseda senátu sa spýtal, či majú senátori konkrétne návrhy na kandidátov. Nik nemal, preto 

predseda predstavil svojho kandidáta – Ing. Patrika Nováka, PhD. Ten s kandidatúrou súhlasil, mohlo 

preto prísť k tajnému hlasovaniu. Senátori dostali hlasovacie lístky, kde vyjadrili svoj postoj ku 

navrhnutému kandidátovi. 

 Súhlasím so zvolením Ing. Patrika Nováka, PhD. za člena Rady vysokých škôl SR. 
Prítomní: 15 
Výsledky hlasovania   za: 13 proti: 0 zdržali sa: 2 
 

Predseda novému zástupcovi do RVŠ SR pogratuloval. 

 

K bodu 6 / - Rôzne. 
Slovo si vzal doc. Kardoš, ktorý sa vrátil k: 

- protestnému zhromaždeniu učiteľov. Vyjadril prekvapenie nad masívnou účasťou, aj keď si 
nie je istý, či to prinesie požadovaný efekt, 
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- Kolektívnej zmluve – v máji bolo posledné kolo vyjednávania, z rektorátu následne došlo 
znenie s chybami. Materiál bol rektorátu vrátený, doposiaľ bez odozvy. Problém vidí napr. 
v tom, že pokiaľ sa nenapíše nová KZ, platí stará, čo je v rozpore o.i. s hodnotou stravných 
lístkov. 

Prodekan Vargic upresnil informácie ohľadom chrbticovej siete – teraz sa rieši jej pasívna časť, do 
konca roka by sa následne mala riešiť jej aktívna čas. Celkové spustenie sa predpokladá niekedy v 06 / 
2023. 
Senátor Halgoš otvoril diskusiu o tabuliach v prednáškových miestnostiach, ktoré sú nešťastne 
umiestnené. Zrejme sa to bude riešiť výmenou nosných stĺpov, budú vyššie – čo ale môže spôsobiť 
čiastočné prekrytie s premietacími plátnami. Hľadá sa preto optimálne riešenie, prehadzovať by sa 
mohli nielen výškovo, ale aj pred / za seba. 
Senátor Vojvoda odpovedal na otázku ohľadom pedagógov matematiky – uznal, že ich je málo ale 
zároveň informoval, že hoci urobili kampaň aj na FMFI, odozva bola nulová. Problém si uvedomujú 
a riešia naďalej. 

 

K bodu 7 / - Záver. 
Predseda senátu informoval, že je nutné zasadnúť ešte 12.7.2022, kedy sa bude schvaľovať rozpočet. 

Vzhľadom k dovolenkám navrhol, aby zasadnutie prebehlo dištančne. 

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. Prezenčné listiny, 3 kusy 
2. Zápisnica zo zasadnutia EK 
3. Zápisnica zo zasadnutia PK 
4. Zápisnica zo zasadnutia KpVVaRF 

 
 
 

Overovatelia: 
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. ______________________ 

Tomáš Tomčo   ______________________ 

 

 

Zapísala dňa 21. 06. 2022: Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


