
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica PAS č. 2/2017 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 04.04.2017 o 14:00 hod. 

v  zasadačke dekana 

Prítomní: členovia predsedníctva (prof. Uherek, prof. Hubinský, doc. Rosinová, Ing. Hanic) 

Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Beláň, doc. Žiška, doc. 

Jančárik, Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Rozpočet FEI STU na rok 2017 

4. Stanovisko k materiálu "Učiace sa Slovensko" 

5. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2017 

6. Rôzne 

7. Záver  

 

K bodu 1 - Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal 

prítomných senátorov a hostí. 

K bodu 2 - Aktuálne otázky FEI STU 

V bode programu č. 2 vystúpil dekan, prof. Oravec, ktorý členom predsedníctva akademického senátu 

fakulty priblížil rozvoj fakulty v oblasti kozmického výskumu.  

 Vedecká rada STU schválila Dr. Musilovú ako hosťujúcu profesorku FEI STU. Dr. Musilová  

zároveň pôsobí aj ako predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA).  

 Na fakulte prebieha vzdelávací projekt Európskej vesmírnej agentúry, ktorého výsledkom je 

cyklus prednášok s vesmírnou tematikou s cieľom priblížiť problematiku kozmického výskumu 

študentom. Projekt vedie doc. Valko.  Doc. Valka zároveň STU nominovala ako zástupcu STU 

do Komisie pre kozmické aktivity SR 

 Na fakulte pôsobí viacero osobností so zameraním na kozmický výskum (prof. Ballo, doc. 

Valko, Dr. Musilová, Ing. Slačka, Ing. Iliť) a rozvoj tejto oblasti by mohol byť pre fakultu 

v budúcnosti zaujímavý 

Dekan zároveň informoval o podpísaní  memoranda o porozumení a vývoji nanosatelitnej technológie 

s Izraelskou univerzitou Technion a Slovenskou technickou univerzitou. Technion sa pravidelne 



umiestňuje medzi 100 najlepšími univerzitami  na svete. Rozpočet univerzity je 500 mil. dolárov, čo je 

takmer osemnásobne viac, ako je rozpočet Slovenskej technickej univerzity. 

Dekan FEI STU prof. Oravec sa spolu s dekankou FIIT STU, prof. Bielikovou zúčastnil stretnutia, ktoré 

bolo organizované IT Asociáciou Slovenska (ITAS). Jedným z problémov SR je aj nedostatočný počet 

študentov a absolventov technických odborov. Zástupcovia IT priemyslu za začali bližšie zaujímať, ako 

tento stav zmeniť.  

Dekan ďalej informoval o návšteve Ing. Miloša Koterca, ktorý je absolventom FEI STU a momentálne 

pôsobí ako diplomatický poradca podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Počas návštevy 

bol informovaný o rozvoji a potrebách fakulty. 

Poslednou témou k bodu 2 bol počet študentov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FEI STU. Dekan 

pripomenul, že v akademickom roku 2017/2018 bude menší počet maturantov. Tento stav súvisí so 

zmenou v minulosti, kedy sa posunulo prijímanie na osemročné gymnázia z piateho ročníka ZŠ. 

Prodekan Bittera oboznámil prítomných s počtom prihlášok na FEI STU-  ku dňu 04.04.2017, je 

evidovaných 429 prihlášok. V minulých rokoch bolo podaných 393 (2016) a 378 (2015) prihlášok, 

takže napriek nepriaznivému počtu maturantov došlo k nárastu záujmu o štúdium na FEI STU. Termín 

podávania prihlášok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018 je 30.04.2017. 

K bodu 3 - Rozpočet FEI STU na rok 2017 

K bodu 3 vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Poznamenal, že hlbšia rozprava k rozpočtu sa bude 

konať na zasadnutí Ekonomickej komisie AS, ktorá bude zasadať  dňa 05.04.2017. Mgr. Miklovič 

vysvetlil metodiku tvorby plánu rozpočtu pre rok 2017, ktorá spočíva v dopytovaní požiadaviek 

jednotlivých častí FEI.  Podľa získaných údajov sa vyhodnotia prioritné, pretože nie je možné finančne 

pokryť všetky požiadavky pracovísk.  Ako príklad uviedol, že na revitalizáciu výpočtovej techniky 

fakulty bolo potrebných 600 tisíc EUR, ktoré však nie je možné vyčleniť v rámci jedného roku. 

Modernizácia teda musí prebiehať po menších častiach. Najväčšiu časť rozpočtu fakulty tvoria mzdy 

a odvody za zamestnávateľa, ktoré sú na úrovni až 80% rozpočtu.  

Plán rozpočtu na rok 2017 počíta so zachovaním doterajšej výšky objemu mzdových prostriedkov aj 

so zákonnou valorizáciou z roku 2016. Na konci dokumentu sú uvedené kapitálové výdavky.  Otázky 

k rozpočtu zaslané Ekonomickou komisiu AS sa týkali najmä interpretácie jednotlivých častí návrhu 

rozpočtu. Predseda EK, doc. Beláň poznamenal, že otázky boli zaslané ním osobne, aby vedel lepšie 

interpretovať  predložený rozpočet. Takisto požiadal, aby tabuľka v časti výdavkov obsahovala aj údaj 

očistený od účelových prostriedkov, teda iba dotačné prostriedky – pre lepšiu kontrolu výdavkov.  

Tejto požiadavke bolo vyhovené.  

Predseda AS FEI, prof. Uherek oboznámil prítomných o výške dotácie na rok 2017, ktorá predstavuje 

sumu 8 758 013 EUR. Zároveň členovia predsedníctva AS FEI vyjadrili nesúhlas s navrhnutým 

rozdelením dotácie 600 tisíc EUR na udržateľnosť Univerzitného vedeckého parku STU. Fakulta 

elektrotechniky a informatiky vyčíslila náklady na úrovni 231 tisíc EUR, ale rektorát STU uznal iba 

výšku nákladov 80 tisíc EUR. V prípade niektorých ostatných fakúlt STU boli uznané plné náklady.  

Dekan zároveň uviedol, že výpočtový cluster v hodnote 3 mil. EUR, ktorý je rovnomerne rozdelený 

medzi fakulty FEI a FIIT, je v návrhu zarátaný v plnej výške ako investícia fakulty FIIT. Pri komunikácii s 

kvestorom boli ponúkané iba neurčité dohody a opravy metodiky v budúcnosti.  



V rozprave k rozpočtu ďalej vystúpila doc. Rosinová, ktorá sa opýtala, či by bolo možné v návrhu 

rozpočtu zobraziť porovnanie vynaložených nákladov v roku 2016 s plánovaním nákladov pre rok 

2017. Predseda EK AS FEI, doc. Beláň povedal, že takéto porovnanie má a zašle jej ho. Porovnanie 

bude zobrazené v návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý sa bude prerokúvať na AS FEI dňa 11.04.2017. 

Počas diskusie sa prítomní ďalej zaujímali o podrobný rozpis pridelenej dotácie na jednotlivé 

pracoviská fakulty. Predseda AS FEI STU uviedol, že rozpočet po pracoviskách je pripravený, ale 

finálne čísla budú známe až po schválení rozpočtu akademickým senátom fakulty. Metodika 

pridelených financií za pedagogiku bola obdobná ako v roku 2016, pridelené financie za publikácie 

boli rozdelené podľa rozdelenia MŠVVaŠ SR. Časť pridelených financií za riešené projekty bola 

rozdelená podľa podkladov z Projektového strediska FEI STU.  Podklady k počtu doktorandov 

pripravilo Pedagogické oddelenie. Po schválení rozpočtu fakulty na rok 2017 budú riaditelia 

jednotlivých pracovísk oboznámení listom o pridelenom mzdovom limite. Doc. Beláň sa opýtal, ako sa 

bude rozdeľovať valorizácia platov na jednotlivé pracoviská, na čo ho tajomník ubezpečil, že 

valorizácia platov bude rozdelená podľa skutočnej potreby pracovísk, teda že pracoviská nebudú 

musieť doplácať valorizáciu platov z vlastných zdrojov.  

 

K bodu 4 - Stanovisko k materiálu „Učiace sa Slovensko“ 

V bode 4. prítomní prediskutovali materiál "Učiace sa Slovensko", ktorý im bol zaslaný elektronicky.   

V diskusii sa zhodli, že návrhy v predloženom materiáli by boli pre školstvo prínosom, ale otázkou je 

ich realizovateľnosť vzhľadom na nejasné zdroje financovania predložených návrhov. Doc. Žiška 

poznamenal, že dokument neobsahuje žiadnu finančnú analýzu nákladov.   

V diskusii prof. Oravec uviedol,  že oproti predošlému návrhu, ku ktorému akademická obec vyjadrila 

viacero zásadných pripomienok je materiál po úprave prijateľný, teda s väčšinou návrhov sa dá 

súhlasiť.  Materiál však nie je podložený číslami a nie sú v ňom definované priority. Takisto v ňom 

chýba dôraz na rozvoj a podporu technických smerov, čo by malo byť zo strany fakulty 

pripomienkované, nakoľko absolventi technických odborov sú na trhu práce stále vysoko žiadaní.   

V následnej diskusii vystúpili doc. Žiška, doc. Jančárik, doc. Rosinová a doc. Bittera ktorí súhlasili s 

názorom prof. Oravca. Doc. Bittera zároveň upozornil na dôkladné preštudovanie predloženého 

materiálu, nakoľko môže byť nosným dokumentom pre rozvoj školstva a môže obsahovať pasáže s 

detailmi, s ktorými nemôže FEI STU súhlasiť.  Prof. Uherek v diskusii poznamenal, že materiál je 

robený tak, aby s ním mohli  súhlasiť aj menej kvalitné vysoké školy, teda neuvažuje s rušením 

slabších vysokých škôl a podpory najlepších. Ako príklad uviedol, že v Izraeli, ktorý má 8. mil. 

obyvateľov je iba jedna technicky zameraná univerzita - Technion s rozpočtom 500 mil. dolárov.  

V závere diskusie sa predseda Pedagogickej komisie, doc. Jančárik a predseda Komisie pre rozvoj 

fakulty, doc. Žiška dohodli na stretnutí dňa 10.04.2017, na ktorom bude prerokovaný materiál "Učiace 

sa Slovensko". Výsledkom stretnutia bude podklad pre oficiálne stanovisko FEI STU k materiálu.   

 

 

 



K bodu 5 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2017 

Predsedníctvo AS FEI sa zhodlo na zasadnutí AS FEI dňa 11.04.2017 s programom: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Rozpočet FEI STU na rok 2017 

4. Stanovisko k materiálu "Učiace sa Slovensko" 

5. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2017 

6. Rôzne 

7. Záver  

Doc. Beláň požiadal, aby bola senátorom pred zasadnutím zaslaná finálna verzia navrhovaného 

rozpočtu, tajomník odpovedal že sa to pokúsi zabezpečiť.  

 

K bodu 6 – Rôzne 

Začiatkom apríla sa konal v priestoroch fakulty Deň príležitostí. Dekan vyjadril potešenie z rastúceho 

záujmu vystavovateľov a návštevníkov. V roku 2017 bolo dvakrát toľko vystavovateľov ako v minulosti 

a akcia trvala až dva dni.  

 

7. Záver  

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD.  

            predseda AS FEISTU , v. r. 

Zapísal: Bc. Holič 


