
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

                            Zápisnica č. 10 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 20.5.2014 o 14. hod. v B- klube 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI : 17  Ospravedlnený: doc. Ušák 

Študentská časť AS FEI: 9 

Hostia: prof. Juhás, Ing. Zmajkovič, Ing. Telek, doc. Pavlovičová, doc. Jančárik, doc. Oravec a  M. 

Bachratá 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 

2. Informácie z rokovania Predsedníctva AS FEI 

3. Výročná správa FEI STU za obdobie od 1.2.2013 do 31.1.2014 

4. Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 

5. Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na obdobie akademického roka 2014/2015 až 2019/2020 – 

1. čítanie 

6. Prerokovanie Návrhu kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových 

prostriedkov zo štátnej dotácie poskytovaných MŠ SR v roku 2014 

7. Rámcové zásady rozdeľovania mzdových prostriedkov na FEI STU od roku 2015 – 

informácia 

8. Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na FEI STU v akad. roku 2015/2016 

9. Prerokovanie Študijného poriadku FEI STU 

10. Prerokovanie legislatívnych materiálov AS FEI 

11. Rôzne 

 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. 

Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o navrhnutie overovateľov zápisnice z dnešného 

zasadnutia. 

Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Erik Chromý, PhD.  a Ing. Ján Uhrík. 

Ďalej sa  predseda spýtal prítomných, či má niekto pripomienky k  zápisnici z ostatného zasadnutia 

senátu, ktorá bola overená a dostali ju všetci senátori. 

Prítomní odsúhlasili jednomyseľne zápisnicu AS FEI č. 9/2014. 

 

K bodu 2 – Informácie z rokovanie predsedníctva AS FEI 

Na predsedníctve sa hovorilo o  materiáloch, ktoré sú predmetom rokovania dnešného senátu. 

Pán dekan hovoril o problémoch s personálnym zabezpečením ekonomického oddelenia. Vedúca EO 

Mgr. Kusalíková rozviazala pracovný pomer k 1.6.2014 a 3 pracovníčky dekanátu sú dlhodobo 

práceneschopné. 

V rámci tohto bodu predstavil dekan prítomným Ing. Antona Zmajkoviča, ktorý je poverený funkciou 

tajomníka do výberového konania, ktoré bude vyhlásené. 

 

K bodu 3 – Výročná správa FEI STU za obdobie od 1.2.2013 do 31.1.2014 

Materiál vedenia fakulty predstavil v krátkosti dekan fakulty prof. Juhás. 

Diskusia: 

Doc. Rosinová  sa pýtala, komu sa môžu adresovať pripomienky a dokedy? 

Dekan odpovedal, že priamo jemu alebo prodekanom do konca tohto týždňa. 

Predseda  senátu následne požiadal o hlasovanie za predloženú správu. 

za-25, proti-0, zdržali sa-0 
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Uznesenie AS FEI  č. 10.3.1 

Výročná správa FEI STU za obdobie od 1.2.2013 do 31.1.2014 bola schválená všetkými prítomnými 

s pripomienkami. 

 

K bodu 4 – Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 

Pán dekan požiadal bývalého tajomníka Ing. Teleka, aby uviedol predložený materiál. 

Ing. Telek zdôraznil, že tento materiál je súčasťou Výročnej správy FEI STU, ktorá bola uvedená 

v predchádzajúcom bode.  

Po podrobnejšom uvedení materiálu požiadal prof. Uherek predseda Ekonomickej komisie AS FEI 

doc. Róku o stanovisko komisie k materiálu. Stanovisko EK AS FEI bude tvoriť prílohu dnešnej 

zápisnice. 

Predseda AS FEI navrhol, aby sa o výsledkoch kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 

2011-2013 rokovalo na nasledujúcom zasadnutí AS FEI. 

Doc. Róka  zároveň pošle všetkým senátorom aj stanovisko EK k výsledkom kontroly hospodárenia 

na FEI za roky 2011-2013, ktoré bude predmetom rokovania až na budúcom zasadnutí senátu. 

V diskusii vystúpili so svojimi pripomienkami a otázkami: 

- Doc. Vajda, ktorý zároveň informoval v krátkosti o  stretnutí Ekonomickej komisie AS STU, 

ktorej je členom. Vzhľadom na to, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách možno zo 

štátnej dotácie použiť prostriedky iba v pridelenej výške a pri čerpaní dotačných prostriedkov 

nemožno pri účtovaní výnosov a nákladov dosiahnuť záporný hospodársky výsledok, je 

účtovný záporný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti problematický, i keď zákon o 

vysokých školách umožňuje použiť na výdavky aj príjmy z podnikateľskej činnosti. Takto to 

prebiehalo aj v minulosti a správa o hospodárení je vytvorená podľa požiadaviek ministerstva 

školstva a rektorátu STU. V predloženej správe o hospodárení chýba zdôvodnenie nedostatku 

likvidity na výplatu miezd za december 2013. Rozpočtové opatrenie, ktorým došlo k 

výraznému zníženiu mzdového fondu fakulty, malo byť predmetom rokovania akademického 

senátu. V roku 2014 bude pri príprave rozpočtu potrebné zachovať priemerné funkčné platy, 

čo vyplýva z dotačnej zmluvy. Preto treba vysvetliť a analyzovať, prečo došlo v roku 2013 k 

použitiu vyššieho objemu mzdových prostriedkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2013, 

pretože okrem funkčných platov a odmien z bežnej dotácie sa mzdy vyplácajú aj z iných 

zdrojov. Problémom je aj zálohovanie miezd pracovníkov, ktorí si vykazujú výkony na 

štrukturálnych fondoch EÚ, nemali by sa hradiť z rozpočtovaného mzdového limitu v rámci 

bežnej dotácie určenej pre fakultu. Vzniká potom otázka, ako sa v roku 2013 použili 

oneskorene refundované prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. V správe taktiež chýbajú 

aspoň rámcové informácie o výsledkoch kontroly hospodárenia z úrovne hlavného kontrolóra 

STU. 

- Doc. Rudolf sa pýtal na ekonomický dopad pre fakultu prijatím novej upratovacej firmy. 

 

Predseda AS FEI navrhol, aby členovia AS FEI poslali svoje pripomienky k Výročnej správe 

o hospodárení predsedovi EK AS FEI do 21.5.2014. Zároveň poveril predsedu EK AS FEI spracovať 

pripomienky Ekonomickej komisie a členov AS FEI do jedného zoznamu a tento adresovať 

predsedovi AS FEI a dekanovi FEI do konca tohto týždňa. 

 

Dekan ešte prisľúbil, že nový tajomník fakulty bude mať v náplni práce pripraviť každý mesiac správu 

o hospodárení s finančnými prostriedkami, ktorú dostane k dispozícii aj predseda senátu. 

Senátori budú na zasadnutí  o nej informovaní. 

Uznesenie AS FEI  č. 10.4.1 

AS FEI prerokoval predloženú Výročnú správu FEI STU o hospodárení a ukladá vedeniu doplniť 

ju o pripomienky a znova predložiť  AS FEI. 

 

 

K bodu 5 – Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na obdobie akademického roka 2014/2015 až 

2019/2020 – 1. čítanie  

Pán dekan k tomuto materiálu povedal, že žiada všetkých, ktorí majú pripomienky, aby ich poslali, 

aby na nasledujúcom zasadnutí mohol byť materiál schválený bez ďalších pripomienok. 
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Materiál bude prerokovaný aj vo Vedeckej rade (3.6.2014) a vedenie ho predloží  na stretnutí 

Akademickej obce 13.6.2014 o 10 hod. 

 

Diskusia: 

Doc. Vajda - navrhol, aby sa o materiáli rokovalo až po 3.6.2014. 

Doc. Rudolf tlmočil senátorom stanovisko Ústavu informatiky a matematiky (1. čítanie) 

k predloženému materiálu vedenia fakulty. Toto stanovisko bude prílohou dnešnej zápisnice.  

Doc. Rosinová – aký je zámer s univerzitným vedeckým parkom? 

Dekan uznal,  že by  o tom mala byť o tom v správe zmienka 

Ing. Hanic – je nejaký termín na realizáciu obnovy budovy fakulty? 

Dekan povedal, že do 31.12.2015 musia byť vyčerpané všetky prostriedky financovania vedeckého 

parku. 

 

K bodu 6 – Prerokovanie  Návrhu kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových 

prostriedkov zo štátnej dotácie poskytovaných MŠ SR v roku 2014 

Tento materiál dostali všetci prítomní  senátori, preto predseda požiadal doc. Róku o stanovisko 

Ekonomickej komisie. Stanovisko bude tvoriť prílohu zápisnice. 

V diskusii vystúpil doc. Vajda s návrhom na zmenu, aby spodný limit pridelených mzdových 

prostriedkov na pracovisko v roku 2014 vzrástol z 86,5 %  na  90 %.  

Predseda požiadal o hlasovanie k návrhu doc. Vajdu:  

 

Uznesenie AS FEI  č. 10.6.1 

AS FEI STU súhlasí, aby spodný limit pridelených mzdových prostriedkov na pracovisko v roku 

2014 vzrástol z 86,5 %  na  90 %, pričom sa základ (100%) prepočíta vzhľadom na objem 

prostriedkov rozdeľovaných v roku 2014. Fond solidarity pre dofinancovanie ústavov, ktoré 

dosiahnu menej ako 90% sa bude tvoriť podľa metodiky z predchádzajúceho roka –rovnakým  

percentuálnym podielom ústavov, ktoré dosiahli nad 100% prepočítaného základu.  

za-25, proti-0, zdržali sa-0 

Všetci prítomní s návrhom súhlasili. 

 

Ďalej dal hlasovať, kto je za 3 zmeny v kritériách, ktoré dekan predložil: za-22, proti-1, zdržali sa-2 

 

Uznesenie AS FEI  č. 10.6.2 

AS FEI STU schválil návrh zmien v kritériách pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových 

prostriedkov zo štátnej dotácie poskytovaných MŠ SR v roku 2014. 

Návrh bol prijatý väčšinou hlasov.  

 

K bodu 7 – Rámcové zásady rozdeľovania mzdových prostriedkov na FEI STU od roku 2015 – 

informácia 

O rámcových zásadách rozdeľovania mzdových prostriedkov informoval dekan fakulty. Zámer pre 

budúce kritériá je taký, že v prvom kole každý ústav dostane prostriedky na tarifné mzdy 12 docentov 

a profesorov + 12 asistentov, v ďalšom kole sa rozdelí zvyšok dotácie podľa výkonových kritérií, 

ktoré by mali zodpovedať kritériám, ktoré pri delení dotácie používa ministerstvo.  Dekan povedal, že 

tento zámer bol odobrený všetkými riaditeľmi. 

V diskusii vystúpili: doc. Bittera, Ing. Paulech 

Ing. Paulech navrhol, aby sa vytvorila komisia pre tvorbu výkonových kritérií, kde by bol zastúpený 

každý ústav aj vedenie fakulty. 

 

Uznesenie AS FEI  č. 10.7.1 

AS FEI STU berie na vedomie informáciu dekana fakulty o Rámcových zásadách rozdeľovania 

mzdových prostriedkov na FEI STU od roku 2015. 
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K bodu 8 – Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na FEI STU v akad. roku 

2015/2016 

Tento materiál predložil prodekan Jančárik. Zdôraznil, že fakulta je zo zákona povinná do 20.9.2014 

zverejniť tento materiál. 

V diskusii sa doc. Rudolf pýtal, či  sú tieto podmienky podľa starej, či novej akreditácie? Prodekan 

odpovedal, že záväzné sú aktuálne platné akreditácie. 

 

Uznesenie AS FEI  č. 10.8.1 

AS FEI STU schvaľuje predložený  materiál vedenia fakulty Ďalšie podmienky prijímania na 

bakalárske štúdium na FEI STU v akad. roku 2015/2016. 

za-23, proti-0, zdržali sa -2 

Materiál bol prijatý väčšinou prítomných. 

 

K bodu 9 – Prerokovanie študijného poriadku FEI STU 

Tento materiál uviedol opäť prodekan Jančárik. Povedal, že tento materiál pôjde ďalej po schválení 

v našom senáte  do AS STU. 

V diskusii vystúpili: 

prof. Juhás, doc. Rosinová a doc. Vajda. 

Všetci traja diskutujúci navrhli  prijať Študijný program STU. 

 

Uznesenie AS FEI  10.9.1 

AS FEI STU súhlasí s návrhom dekana FEI STU, aby sa fakulta riadila Študijným poriadkom  

STU. 

Hlasovanie: za-25, proti-0, zdržali sa-0 

Návrh dekana bol odsúhlasený jednomyseľne. 

 

K bodu 10 – Prerokovanie legislatívnych materiálov AS FEI 

Legislatívne materiály uviedol predseda Legislatívnej komisie Ing. Jókay. 

Povedal, že všetky pripomienky, ktoré komisia dostala, boli do predložených materiálov  zapracované. 

 

Ako 1. materiál predložil Rokovací poriadok AS FEI. 

Keďže nikto z prítomných už nemal k materiálu pripomienky, požiadal predseda senátu o hlasovanie: 

za-22, proti-0, zdržali sa-0 

 

Uznesenie AS FEI 10.10.1 

Rokovací poriadok AS FEI bol prijatý všetkými hlasmi. 

 

2. materiál bol Volebný poriadok pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015-

2019 

Ing. Jókay povedal, že predkladá znenie odsúhlasené na zasadnutí legislatívnej komisie 6.5.2014. V 

stanovenom termíne (do 19.5.2014, 10.00) neprišli žiadne pozmeňovacie návrhy. 

V diskusii vystúpili: prof. Hubinský, doc. Bittera a doc. Beláň. 

Doc. Beláň dal pozmeňujúci návrh,  aby sa v článku 5 v bode  4 a 7 zmenilo  3/5 väčšina  na 

nadpolovičnú väčšinu. 

Pred samotným hlasovaním bola ešte krátka prestávka, ktorú iniciovali študenti. 

Hlasovanie: za-11, proti-9, zdržali sa -1 

Uznesenie AS FEI  10.10.2 

Pozmeňujúci návrh doc. Beláňa bol prijatý väčšinou prítomných. 

 

Doc. Vajda navrhol, aby sa celý materiál stiahol z dnešného zasadania a predložil až na budúcom 

zasadnutí po zapracovaní schválenej zmeny do materiálu. 

Ing. Jókay súhlasil s návrhom doc. Vajdu a vyzval všetkých senátorov, aby prišli na najbližšiu schôdzu 

Legislatívnej komisie so svojimi pripomienkami. 
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Rokovanie o Volebnom poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2015-

2019 bolo odložené na nasledujúce rokovanie AS FEI STU. 

 

K bodu 11 – Rôzne 

V tomto bode predseda oznámil, že na stretnutí Akademickej obce fakulty predloží  správu o činnosti 

AS FEI za uplynulý rok. 

Na záver sa poďakoval prítomným za účasť a oznámil, že predpokladaný termín nasledujúceho 

zasadnutia AS FEI je 20.6.2014 o 9.00.  

 

 

Overovatelia:  Ing. Erik Chromý, PhD. 

 

  Ing. Ján Uhrík 

 

 

 

       prof. Ing. František Uherek, PhD. 

      predseda AS FEI STU 

 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 

   

 

 

 


