
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky  STU 

                                                        Zápisnica č. 2/2016 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 26.4.2016 o 14 hod. 

v zasadačke dekana 

Prítomní: členovia predsedníctva, predseda LK (Jókay), predseda EK (Róka)  

Ospravedlnený: Ing. Poljovka 

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Drozda, doc. 

Bittera 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Výročná správa FEI STU za rok 2015 

4. Rozpočet FEI STU na rok 2016 

5. Príprava volieb do AS FEI STU 

6. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 3.5.2016 

7. Rôzne  

8. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. 

Privítal prítomných senátorov a hostí. 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode programu vystúpil ako prvý pán dekan. Oznámil, že rozpočet STU bol 

schválený, dodatky dotácie boli prerokované a schválené dňa 6.4.2016 na Kolégiu rektora 

a včera t. j. 25.4.2016 aj na zasadnutí AS STU. 

Pán rektor pri svojej návšteve fakulty dňa 15.3.2016 oznámil, že na projekt Accord  ( zatiaľ 

iba pracovná verzia) sú odložené finančné prostriedky, ktoré by mali byť použité pri 

revitalizácii blokov A a T, medziblokov, dažďových zvodov a hlavnej chodby. Je už teraz 

zrejmé, že tento projekt  nepokryje všetky  nutné opravy. 

Pána dekana doplnil o informáciu o počte prihlásených poslucháčov na štúdium na našu 

fakultu prodekan Bittera – k dnešnému dňu evidujeme 753 prihlášok. Tento počet sa môže 

ešte zmeniť, keďže  možnosť prihlásenia je do 30.apríla 2016. 

Ďalej sa o slovo prihlásil prof. Uherek, ktorý sa zúčastnil rokovania AS STU. 

Na zasadnutí AS STU boli schválené dva dodatky k rozpočtu. Na výskum 202 tisíc a na 

pedagogiku 180 tisíc. 



Do funkcie prorektora pre zahraničné vzťahy a informačné technológie bol navrhnutý prof. 

Čičák. 

V Trnave bola predaná nehnuteľnosť patriaca STU. Získané finančné prostriedky (cca 

250tisíc) môžu byť použité iba na investície. 

V pondelok 2.5.2016  bude mimoriadne rokovanie AS STU kvôli predaju podielu STU ( 22% ) 

vo Výskumnom ústave zváračskom. 

K bodu 3 – Výročná správa FEI STU za rok 2015 

Pán dekan povedal, že Výročná správa FEI STU bude predložená najprv Vedeckej rade FEI 

STU a potom na zasadnutí  AS FEI STU. Až následne bude predložená na stretnutí 

akademickej obce dňa 7.6.2016 o 14 hod. 

Predseda senátu vyzval všetkých predsedov pracovných komisií, aby do nasledujúceho 

rokovania senátu pripravili stanoviská komisií z oblasti, ktorá sa ich týka. 

V diskusii sa doc. Žiška pýtal pána tajomníka, ako sa vyriešila reklamácia nových žalúzií. 

Tajomník odpovedal, že sa to rieši, ale neodborné zásahy pracovníkov do mechanizmu môžu 

spôsobiť, že padne záruka na žalúzie.  Riaditelia ústavov dostali pokyny, že sa môžu použiť 

jedine biele interiérové žalúzie. Vyjadril presvedčenie, že sa tento problém vyrieši v rámci 

projekt Accord. 

Ing. Jókay sa  v diskusii k žalúziám pýtal, či by sa tento problém nedal vyriešiť zmenou 

softvéru, zmeniť ovládací prvok ? 

Pán tajomník odpovedal, že  stále hľadáme riešenie. 

K bodu 4 – Rozpočet FEI STU na rok 2016 

Pán dekan sa  vyjadril, že na ostatnom kolégiu dekana asi pred mesiacom  sa pokúsil 

zosumarizovať všetky návrhy na zmenu kritérií podľa riaditeľov ústavov - z piatich ústavov 

dostal pripomienky, z troch nie. Keďže tento rok  bola nová akreditácia, nemôžu sa požiť 

pôvodné kritériá, môžu sa iba urobiť vykonateľnými.  Dekan zdôraznil, že nemôže zmeniť 

sám kritériá, musí prísť k zhode medzi riaditeľmi ústavov. Uviedol, že na zásadnejšiu zmenu 

kritérií nenašiel zhodu medzi riaditeľmi ústavov, nakoľko ústavy sú veľmi rozdielne, čo sa 

týka štruktúry výkonov. 



Prof. Uherek navrhol, aby na zasadnutí Ekonomickej komisie AS  predložili ústavy cez svojich 

senátorov zásadné pripomienky ku kritériám, ktoré budú prednesené na rokovaní AS FEI.  

Predseda EK  AS FEI doc. Róka navrhol stretnutie EK na pondelok 2.5.2016 o 9 hod. 

V diskusii k rozpočtu sa pýtala doc. Rosinová, ako to vyzerá so mzdami na tento rok. 

Tajomník odpovedal, že mzdový balík ústavov, ktorý sa rozdeľuje podľa kritérií, je rovnaký 

ako minulý rok, navýšenie o 4 %  na valorizáciu podľa zákona je mimo tohto balíka. 

K bodu 5 – Príprava volieb do AS STU 

V tomto bode programu predseda pripomenul, že zamestnaneckej časti senátu končí 

v októbri funkčné obdobie a bude nutné zorganizovať voľby. Na júnovom zasadnutí senátu 

by sme mali schváliť inovované materiály k voľbám ( zásady volieb a harmonogram volieb). 

Prof. Uherek požiadal predsedu Legislatívnej komisie AS FEI Ing. Jókaya , aby na toto 

zasadnutie pripravil predmetné materiály. 

K bodu  6 – Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 3.5.2016 

Ing. Jókay požiadal, aby bod  - príprava volieb do ZČ AS FEI bol v programe predsunutý (za 

Aktuálne otázky), nakoľko ide len o stručnú informáciu o príprave volieb. 

Predseda zosumarizoval body programu nasledujúceho rokovania AS FEI, hlavnými bodmi 

programu sú schvaľovanie výročnej správy, schvaľovanie úpravy kritérií pre započítavanie 

výkonov a následne schvaľovanie rozpočtu FE na rok 2016, informácia o príprave volieb do 

ZČ AS FEI bude ešte pred týmito bodmi. K pozvánke  napíše aj výzvu pre všetkých senátorov, 

aby sa kvôli závažnosti bodov rokovania ( Výročná správa a rozpočet 2016)  zúčastnili 

rokovaní pracovných komisií, aby sa mohli dobre zorientovať v predložených materiáloch 

a vyjasniť si prípadné otázky a pripomienky.  

K bodu 7 – Rôzne 

Do tohto bodu programu nemal nikto žiaden príspevok. 

K bodu 8 – Záver 

Na záver predseda senátu poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 



 

       Prof. Ing. František Uherek, PhD. 

                predseda AS FEI STU 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 


