
Akademický senát  Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

 

 

          Zápisnica č. 13 
 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 7.10.2014 o 14.00 hod. v zasadačke 

dekana 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI: 16 Ospravedlnený: PhDr. Dunajčík, Ing. Paulech sa 

vzdal funkcie člena AS FEI 

Študentská časť AS FEI: 9 

Hostia: prof. Juhás, Mgr. Miklovič, doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Žiška, doc. 

Harmatha, M. Bachratá, Ing. Telek, doc. Kutiš, Ing. Paulech, Ing. Mudráková, J. 

Jedinák 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov, kontrola zápisnice 

z ostatného zasadnutia AS 

2. Aktuálne otázky FEI STU, informácie o počtoch prijatých študentov na 

akademický rok 2014/2015, priebežná informácia o hospodárení fakulty v r. 

2014 

3. Prerokovanie správy o kontrole hospodárenia FEI za rok 2013 

4. Pripomienky k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI STU 

5. Nová smernica dekana o financovaní projektov – 1. čítanie 

6. Schválenie nového člena disciplinárnej komisie FEI STU za ŠČ AS FEI 

7. Informácia volebnej komisie o kandidátoch na funkciu dekana 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov, kontrola 

zápisnice ostatného zasadnutia AS 

Zasadnutie AS otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek,  privítal prítomných 

senátorov a hostí. Predseda prítomných informoval, že na mimoriadnom zasadnutí 

Predsedníctva AS v piatok ( 3.10.2014) sa členovia predsedníctva zaoberali listom  

senátora ZČ AS Ing. Paulecha, ktorý sa vzdal členstva v AS FEI dňom 2.10.2014. 

Predseda na Ústave  automobilovej mechatroniky vyhlásil  dnes, t.j. 7.10.2014 

doplňujúce voľby, ktoré spolu s harmonogramom volieb poslal riaditeľovi ústavu a je 

to zverejnené aj na web stránke fakulty. Výsledky  budú podľa harmonogramu 

zverejnené 27.10.2014. Predseda ďalej prítomných informoval, že konzultoval otázku 

funkčnosti, resp. uznášaniaschopnosti fakultného senátu pri neobsadenom mandáte 

s predsedom AS STU doc. Jelemenským, ktorý vyjadril názor, že aj v prípade, že 

niektorý zo senátorov odstúpi a nie sú všetky mandáty obsadené, môže senát prijímať 
platné uznesenia. Doc. Rosinová uviedla, že predseda Legislatívnej komisie STU má 

opačný názor, že fakultný senát je funkčný a môže platne  hlasovať a prijímať 

rozhodnutia len keď sú obsadené všetky mandáty. Predseda povedal, že podľa dohody 

na predsedníctve sa opiera o stanovisko predsedu senátu STU a prítomní sa môžu 

vyjadriť schválením alebo neschválením programu zasadnutia. Doc. Rosinová sa 

opýtala predsedu AS FEI prof. Uhereka, či predseda AS STU poskytol toto stanovisko 

písomne, načo dostala negatívnu odpoveď. V diskusii ďalej vystúpil doc. Rudolf, 
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ktorý vyjadril pochybnosť, prečo sa situácia, keď niektorý mandát je neobsadený, rieši 

teraz iným spôsobom, ako tomu bolo približne pred rokom, keď po odstúpení senátora 

senát nezasadal až do dovolenia na príslušnom ústave. Doc. Rudolfovi situáciu 

vysvetlil predseda ZČ AS FEI doc. Bittera, ktorý uviedol, že vtedy sa postupovalo 

podľa vtedajšieho názoru v senáte FEI, zatiaľ čo teraz sme sa rozhodli opýtať na 

stanovisko predsedu AS STU.  

V diskusii sa prihlásil doc. Beláň s tým, že sťahuje svoj návrh na doplnenie programu. 

Doc. Vajda sa pýtal, či príde na dnešné rokovanie hlavný kontrolór STU a kvestor? 

Prof. Uherek odpovedal, že ich osobne pozval, ale  ospravedlnili sa, že nemôžu prísť. 

Na zasadnutí Vedeckej rady dnes doobeda oslovil aj pána rektora, ale ten povedal, že 

Akademický senát FEI je samosprávny orgán, takže nepovažuje za potrebné sa ho 

zúčastniť. 

Po diskusii požiadal predseda prítomných o hlasovanie za program dnešného 

rokovania: 

Prítomní sa najprv prezentovali: 24 prítomných 

Hlasovanie spoločné: za-15, proti-2, zdržali sa-4, nehlasovali- 3 

 

Predseda požiadal  ďalej o voľbu overovateľov dnešnej zápisnice. 

Navrhnutí boli doc. Rosinová a Ing. Beňo. 

Hlasovanie: za-20, proti-0, nehlasovali-4 

Navrhnutí senátori doc. Rosinová a Ing. Beňo  sa stali overovateľmi dnešnej 

zápisnice. 

Ďalej boli zvolení skrutátori: prof. Stopjaková a doc. Ušák. 

 

Predseda ďalej povedal, že do zápisnice z ostatného zasadnutia senátu boli všetky 

pripomienky zapracované a overenú zápisnicu dostali všetci prítomní senátori. 

Požiadal o jej schválenie: za-19, proti-0, zdržali sa-2, nehlasovali - 3 

Zápisnica AS FEI č. 12/2014  z 1.7.2014 bola schválená väčšinou z prítomných. 

 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU, informácie o počtoch prijatých študentov 

na akademický rok 2014/2015, priebežná informácia o hospodárení fakulty v r. 

2014 

V tomto bode programu pán dekan informoval v krátkosti o počte študentov. Do 

prvého ročníka sa v školskom roku 2014/2015 zapísalo 684 študentov, čo je takmer 

20% pokles oproti minulému školskému roku. Presné počty študentov v jednotlivých 

študijných programoch pošle prodekan Jančárik, ktorý dnes nebol prítomný na 

zasadnutí.  K otázke budovania univerzitného vedeckého parku dekan uviedol, že tento 

týždeň prebehne elektronická aukcia na výber realizátora opláštenia blokov FEI.  

Ďalej vystúpil tajomník fakulty Mgr. Miklovič, ktorý uviedol materiál o doterajšom 

čerpaní rozpočtu fakulty. Materiál bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice a bude 

písomne rozoslaný senátorom. Tajomník fakulty tiež informoval, že na fakultu  prišlo 

doplnenie dotácie vo výške 177 386 Eur. Dekan uviedol, že podstatná časť tejto sumy 

by mala vykryť polovicu štipendií doktorandov prijatých v r. 2012, ktoré by inak boli 

platené z rozpočtov ústavov. Zmena rozpočtu podlieha schváleniu v AS FEI, tajomník 

pripraví príslušný návrh na najbližšie zasadnutie AS FEI.  

V diskusii vystúpil Ing. Beňo, ktorý upozornil na nedostatočnú propagáciu fakulty 

v minulom roku, čo sa prejavilo poklesom študentov zapísaných do 1. ročníka 

a vyzval vedenie fakulty aktívne riešiť tento problém a obnoviť fakultnú komisiu pre 

propagáciu. V následnej diskusii navrhla doc. Rosinova rozšírenie administrátorského 

tímu  Facebook stránky fakulty o pracovníkov z iných ústavov, aby sa aj oni mohli 
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aktívne zúčastňovať propagácie medzi študentmi. Ing. Beňo povedal, že Facebook 

fakulty vznikol ako študentská iniciatíva, primárne nie je cielený na uchádzačov o 

štúdium. Veľmi však ocení poskytnutie informácií o dianí na fakulte z ľubovoľného 

fakultného zdroja a zverejní ich, pokiaľ budú pre akademickú obec, najmä študentov 

prínosné, korektne podané a budú v správnej forme pre toto médium. Ďalej povedal, 

že administrátorský tím Facebook-u fakulty agendu zvláda, obáva sa, aby rozšírením 

tímu nedošlo k   nekorektnému použitiu tohto informačného kanála, ako bolo využitie 

AISu zo strany senátora Paulecha, ktorý podľa jeho informácii v lete prinútil 

systémového integrátora  zavesiť niektoré dokumenty do AIS a rozoslal o zavesených 

dokumentoch informáciu celej akademickej obci, aj keď takéto posielanie správ musí 

schvaľovať vedenie. Hosť, doc. Kutiš, požiadal o možnosť reagovať na vystúpenie 

Ing. Beňa, dostal slovo a ohradil sa voči tvrdeniu, že Ing. Paulech vyvíjal nátlak na 

integrátora AIS. Uviedol, že Ing. Paulech požiadal integrátora, aby umiestnil do AIS 

materiály, ktoré boli senátorom už predtým prístupné, a to na svoju vlastnú 

zodpovednosť. Na túto pripomienku reagoval predseda AS FEI STU prof. Uherek s 

tým, že pri vkladaní materiálov do AIS je potrebné dodržať určitý postup a ak by tento 

postup bol dodržaný, nevznikol by žiaden problém. Doc. Kutiš sa tiež vyjadril 

k situácii, keď AS FEI zasadá a prijíma rozhodnutia aj keď nemá všetky mandáty 

obsadené a upozornil, že zloženie zamestnaneckej časti nie je v zložení uvedenom v 

Zásadách volieb do AS FEI STU. Doc. Kutiš ako člen akademickej obce požiadal, aby 

jeho vystúpenie bolo uvedené v zápisnici.  

Prodekan Žiška povedal, že propagáciu fakulty má za vedenie na starosti on, obnoví 

činnosť komisie pre propagáciu fakulty, v ktorej má mať každý ústav svojho zástupcu. 

Doc. Róka uviedol, že víta opätovné obnovenie činnosti komisie pre propagáciu štúdia 

na FEI, nakoľko je dôležité poskytovať záujemcom o štúdium presné a pravdivé 

informácie, aby sa neopakovala situácia z februára 2014 pri propagácii štúdia 

informatiky na FEI, kde poskytnuté nepresné a mylné informácie mohli zapríčiniť 

úbytok počtu záujemcov o štúdium na našej fakulte. 

 

K bodu 3 - Prerokovanie správy o kontrole hospodárenia FEI za rok 2013 

Predseda senátu prečítal list rektora STU, ktorým žiada AS FEI, aby sa k materiálu 

vyjadril. Požiadal doc. Róku o stanovisko EK AS FEI. 

Ekonomická komisia AS FEI na základe žiadosti rektora STU o vydanie stanoviska 

AS FEI STU a pokynu predsedu AS FEI STU navrhuje nasledovné uznesenie AS FEI 

STU k výsledkom kontroly v zmysle § 27 ods. 1 písm.e) zákona o vysokých školách: 

AS FEI STU súhlasí so závermi Správy č. 2/2014 o výsledku kontroly 

hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 2011-2013 zo dňa 2.4.2014 a odporúča 

rektorovi STU riešiť porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Diskusia: 

Doc. Vajda - člen EK AS STU poslal členom ZČ AS FEI  e-mail, v ktorom písal, že 

EK AS STU nemala k dispozícii Správu z kontroly hospodárenia na FEI, tak žiadal 

o jej zapožičanie. Časť zápisnice zo zasadnutia AS STU o záveroch kontroly 

hospodárenia na FEI uviedol vo svojom e-maile. 

Hlasovanie k uzneseniu EK AS FEI, ktorú prečítal doc. Róka: 

prezentovalo sa 23 senátorov 

za-5, proti-13, zdržali sa-5 

Uznesenie nebolo prijaté väčšinou prítomných. 

 

Predseda AS FEI navrhol uznesenie v takomto znení. 
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Návrh uznesenia AS FEI č.3.1 

AS FEI STU prerokoval komplexný materiál z kontroly hospodárenia FEI STU za 

obdobie rokov 2011-2013 a prijaté opatrenia dekana FEI STU a berie ich na vedomie. 

Hlasovanie: za-17, proti-1, zdržali sa- 4, nehlasovali-1 

Uznesenie AS FEI č. 3.1 bolo prijaté väčšinou hlasov. 

 

K bodu 4 – Pripomienky k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI STU 

V tomto bode programu vystúpila doc. Pavlovičová s informáciou, že pripomienky 

k materiálu dostala iba od doc. Rosinovej a doc. Bitteru. Zapracovala ich do materiálu.  

V diskusii vystúpili: 

Ing. Beňo- SČ AS plánuje na jeseň, pravdepodobne v novembri, rozsiahlejšiu anketu, 

plánovanú po dohode s vedením FEI STU medzi študentmi, ktorej výsledky by podľa 

jeho názoru mali byť do materiálu zapracované.  

Ing. Beňo ďalej tlmočil nespokojnosť študentov s veľkým počtom prvákov v 

skupinách na cvičeniach z matematiky (až 40) a navrhol posilniť výučbu matematiky 

čiastkou z doplatku dotácie. Doc. Rudolf potvrdil veľkosť skupín na cvičeniach 

z matematiky v prvom a druhom ročníku, príčina je v nedostatku pedagógov.  

Problémom je tiež slabá pripravenosť študentov prichádzajúcich zo stredných škôl.  

Ing. Beňo znovu otvoril otázku  akreditácie štvorročného bakalárskeho štúdia. Dekan 

odpovedal, že garanti študijných programov s takým riešením nesúhlasili. 

Doc. Vajda – navrhuje vrátiť sa k materiálu na ďalšom zasadnutí senátu a podľa jeho 

názoru, by ho malo schváliť až nové vedenie fakulty. 

Dekan – priklonil sa k názoru doc. Vajdu, aby sa ešte na materiáli pracovalo. 

Po diskusii predseda AS FEI navrhol, aby sa pripomienkovaný materiál predložil až 

novému vedeniu fakulty vo februári 2015. 

 

K bodu 5 –Nová smernica dekana o financovaní projektov- 1. čítanie 

Tento bod programu uviedol dekan a pokračoval prodekan Žiška. 

Nová smernica, ktorú vypracovali doc. Žiška a Mgr. Miklovič má viesť k zlepšeniu 

evidencie a financovania projektov. 

Projektové stredisko bolo posilnené o jedného zamestnanca plateného z projektov – 

Ing. Daniela Bobovníka. Vedúcim projektového strediska a zároveň kontaktnou 

osobou je  Bc. Andrej Holič. 

V diskusii sa k materiálu vyjadrili: doc. Rosinová, Ing. Poljovka (vydávanie smerníc je 

plne v kompetencii dekana) , doc. Beláň (mal pripomienky k navrhovanej výške 

manipulačných poplatkov za zúradovanie miezd a účtovných položiek pri nákupoch), 

doc. Ušák a prof. Uherek. 

Predseda informoval prítomných, že novou smernicou sa zaoberala aj Ekonomická 

komisia AS FEI. 

Stanovisko prečítal predseda AS prof. Uherek : 

EK AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s materiálom  odporúča upraviť 

článok 11 návrhu smernice dekana vypustením bodu 2 z dôvodu zachovania 

rovnakého prístupu pri vydávaní smerníc dekana fakulty a akýchkoľvek ich zmien 

a doplnení. 

Uznesenie AS FEI č. 5.1 

AS FEI STU prerokoval návrh Smernice dekana o Implementácii projektov 

financovaných zo ŠF EÚ v 1. čítaní. Písomné pripomienky  k navrhovanému zneniu 

smernice treba poslať prod. Žiškovi do 21.10.2014. 

Prítomní: 24 senátorov 

Hlasovanie: za-20, proti-0, zdržali sa-3, nehlasovali-1 
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Uznesenie AS FEI č. 5.1 bolo prijaté väčšinou prítomných. 

 

 K bodu 6 – Schválenie nového člena disciplinárnej komisie FEI STU za ŠČ AS 

FEI 

Za nového člena Disciplinárnej komisie za ŠČ AS FEI bol navrhnutý Ing. Peter Beňo. 

Hlasovanie: za -17, proti-0, zdržali sa- 2, nehlasovali -3 

Uznesenie AS FEI č. 6.1 

Ing. Peter Beňo bol väčšinou hlasov zvolený za člena disciplinárnej komisie FEI STU 

za ŠČ AS FEI. 

 

K bodu  7 –Informácie volebnej komisie o kandidátoch na funkciu dekana 

Predseda volebnej komisie doc. Bittera informoval, že do 30.9.2014 dostal 3 návrhy 

s dvoma menami kandidátov: 

Prof. Grošek a prof. Hubinský navrhli za kandidáta prof. Dr. Miloša Oravca. 

Prof. Kozák a prof. Baroňák navrhli za kandidáta prof. Ing. Mikuláša Hubu, PhD. 

Doc. Bittera povedal, že navrhnutí kandidáti musia do 21.10.2014 predložiť profesijné 

životopisy, volebné programy a stanoviská k programovým otázkam AS FEI pre 

kandidátov. 

Predstavenie kandidátov a verejná rozprava k ich volebným programom sa uskutoční 

28.10. 2014 na zhromaždení akademickej obce FEI STU. 

 

 

K bodu 8 – Rôzne 

V tomto bode programu predseda navrhol termín na nasledujúce zasadnutie senátu 

4.11.2014. Na programe budú ekonomické materiály. 

Diskusia: 

Ing. Beňo – oznámil, že ŠČ AS si chce zvoliť nových členov do Ekonomickej komisie 

AS FEI. Zároveň požiadal predsedu EK, aby pozýval členov na zasadnutia 

v dostatočnom predstihu. 

Dekan fakulty sa pýtal, koľko by sa mohlo vyčleniť na propagáciu fakulty z rozpočtu. 

Spomenul, že vytvorenie Elitnej jednotky, vďaka ktorej bol nárast študentov cca 

o 20% bol skritizovaný pri kontrole, preto žiada o súhlas akademický senát. 

Ing. Beňo ponúkol, že môže spracovať analýzu propagačných aktivít realizovaných na 

fakulte, ak ho o to vedenie oficiálne požiada. 

Doc. Vajda poukázal na právo slobodného vyjadrovania a zverejňovania názorov 

akademickej obce, ktoré je dané VŠ zákonom. Žiada spresniť miesto zverejňovania 

takýchto názorov. 

 

K bodu 9 – Záver 

Na záver sa predseda AS FEI prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť. 

 

Overovatelia: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

 

  Ing. Peter Beňo 

 

       prof. Ing. František Uherek, PhD. 

            predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 


