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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 5 / 2022 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 15. 11. 2022 v B-klube FEI STU 

Prítomní: 
 

Zamestnanecká časť: 18 Ospravedlnení: - 
 
Študentská časť: 9 Ospravedlnení: - 

 
Hostia: 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 
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 
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 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., člen AS STU za FEI STU 
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., kandidát na funkciu dekana FEI STU 2023-2027 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ ÚEF FEI STU 
prof. Ing. František Uherek, PhD., zástupca riaditeľa ÚEF FEI STU 
 
 

Prezenčné listiny tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Program: 
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU. 

3. Aktuálne otázky FEI STU. 

4. Voľba kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2023-2027. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

K bodu 1 / - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie overovateľov zápisnice a programu 
rokovania. 
Predseda senátu privítal hostí na zasadnutí v B-klube FEI STU. V súlade s rokovacím poriadkom boli 
navrhnutí overovatelia zápisnice – senátori Farkaš a Maljar.  
Následne predseda navrhol hlasovať o vybraných overovateľoch zápisnice. 

Súhlasím s navrhnutým overovateľmi zápisnice. 
Prítomní: 27 
Výsledky hlasovania   za: 27 proti: 0 zdržali sa: 0 

V programe navrhol predseda LK, senátor Halgoš, malú zmenu - aby najprv prebehli Voľby kandidáta 
na dekana a potom nasledovali Aktuálne otázky. Predseda senátu preto vyzval prítomných, aby sa 
vyjadrili, či s danou zmenou súhlasia. 
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Súhlasím, aby sa v rámci programu prehodili body „Voľba kandidáta na dekana FEI“ a 
„Aktuálne otázky“.  
Prítomní: 27 
Výsledky hlasovania   za: 27 proti: 0 zdržali sa: 0 

K bodu 2 / - Schvaľovanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. 
Predseda senátu sa spýtal, či prítomní senátori súhlasia so znením poslednej zápisnice tak, ako im 
bola poslaná mailom 10.8.2022.  
 

Súhlasím so znením zápisnice z predošlého zasadnutia AS FEI STU. 
Prítomní: 27 
Výsledky hlasovania   za: 27 proti: 0 zdržali sa: 0 

K bodu 3 / - Voľba kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie od 1.2.2023 do 
31.1.2027. 
Predseda senátu odovzdal slovo predsedovi LK, aby uviedol voľby a prítomných informoval, ako budú 
prebiehať. Senátor Halgoš predstavil formu volieb, následne sa pristúpilo priamo k tajnej voľbe 
kandidáta na funkciu dekana. 
Po odvolení všetkými zúčastnenými senátormi sa volebná komisia odobrala bokom, aby voľby 
vyhodnotila. Predseda LK odovzdal predsedovi AS FEI STU protokol z volieb a zároveň ohlásil 
výsledky.  
  

Počet všetkých členov AS FEI STU:    27 
Počet prítomných členov AS FEI STU:    27 
Počet vytlačených hlasovacích lístkov:    30 
Počet vydaných hlasovacích lístkov:    27 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 27 
Počet platne označených hlasovacích lístkov:   27 
Počet neplatne označených hlasovacích lístkov:   0 
 
Výsledky tajného hlasovania členov AS FEI STU: 

1. Kutiš Vladimír, prof., Ing., PhD. 
Počet získaných hlasov:   24  

Na základe výsledkov tajného hlasovania Akademický senát FEI STU nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov zvolil prof. Ing. Vladimíra Kutiša, PhD. za kandidáta na funkciu dekana FEI STU na 
funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027. 
 
Predseda senátu prof. Kutišovi k zvoleniu za kandidáta pogratuloval a vyjadril nádej k dobrej 
spolupráci so senátom. 
Prof. Kutiš sa prítomným poďakoval za prejavenú dôveru a vyslovil želanie posunúť fakultu dopredu. 
 

Protokol z volieb tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

K bodu 4 / - Aktuálne otázky. 
Prodekanka Miklovičová informovala o priebehu semestra a o finalizácii procesu zosúlaďovania so 
štandardami. 
 
Tajomník hovoril o: 

- náborovej kampani – vyzdvihol FEISTIVAL, ktorý nemalou mierou prispieva k popularizácii 
FEI; tento rok sa konal v spojení s OPENSLAVOU, bol to veľmi úspešný ročník; 
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- uchádzačoch o štúdium u nás z Ukrajiny, ktorí sú oslovovaní priamo doma, na Ukrajine; 
podotkol, že je potrebné sa zamerať aj na kvalitu uchádzačov, 

- teplote v interiéri po rekonštrukcii systému. Kúrenie je nastavené na 21 °C, čo je pre 
mnohých problém. Hľadá sa preto optimálne riešenie, systém sa dolaďuje. 
 

K problému sa vyjadril aj prodekan Telek, ktorý požiadal o zhovievavosť a vyslovene poprosil, aby 
zamestnanci nevstupovali do systému vykurovania. V priebehu novembra by systém mal už fungovať. 
Akékoľvek reklamácie je nutné riešiť cez zodpovednú osobu priamo na pracovisku. 

K bodu 5/ Rôzne. 
Predseda senátu informoval o: 

- termíne konania najbližšieho zasadnutia, malo by byť 17.1.2023. Ďalšie sa budú plánovať po 
prevzatí funkcie novým dekanom, 

- o ukončení mandátov v senáte STU k 21.5.2023, budú voľby do veľkého senátu, 
- o zasadnutí veľkého senátu 16.11.2022, kde sa budú schvaľovať navrhnutí členovia do 

správnej rady. 
 

Profesor Janíček podotkol, že sa chystá nový štatút STU, ako aj nový štatút FEI STU. Vyjadril sa, že 
právomoci fakúlt zrejme budú oproti pôvodným štatútom značne oklieštené a myslí si, že AS FEI STU 
bude musieť zasadnúť skôr ako 17.1.2023. 
 
Senátor Tölgyessy sa spýtal, či sa pri prijímacom procese vyžaduje znalosť slovenčiny alebo angličtiny 
– pretože sa stretáva s tým, že mnohí študenti nevedia ani po slovensky ani po anglicky. Prodekan 
Sojak odpovedal, že na túto skutočnosť sa už prihliada, prváci majú jazykový kurz. V budúcnosti bude 
podmienka, aby mali zo slovenčiny stanovenú úroveň B1 alebo maturitu. 
 
Senátor Marek sa pýtal, či sa v rámci revitalizácie myslelo aj na rekonštrukciu výťahov, konkrétne na 
bloku E. Zároveň sa spýtal na uzatvorenie cestného okruhu okolo fakulty, keďže nastalo veľa zmien. 
K výťahom sa vyjadril prodekan Telek  - odpovedal, že aj revitalizácia výťahov je plánovaná. K doprave 
odpovedal tajomník – čaká sa na viaceré podnety, aby sa systém parkovania a jazdy okolo fakulty 
nastavil čo najlepšie. 
 
Senátorku Rosinovú ešte zaujímalo, kedy sa spojazdnia čítačky kariet. Prodekan Telek informoval, že 
aj na tejto problematike sa pracuje, zámer je do konca roka. Prodekan Vargic uviedol, že už 
v novembri bude prebiehať testovacia fáza čítačiek. 

K bodu 6/ - Záver. 
Predseda senátu sa všetkým veľmi pekne poďakoval za účasť. 

 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 

predseda AS FEI STU 

Prílohy: 
1. Prezenčná listina, 3x 
2. Protokol z volieb 

Overovatelia: 
doc. Ing. Gabriel Farkaš, PhD. ______________________  

Ing. David Maljar  ______________________ 

Zapísala dňa 15. 11. 2022: Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


