
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica PAS č. 3/2017 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 25.04.2017 o 13:00 hod. 

v  zasadačke dekana 

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

Tomčo 

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

Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, Ing. Vargic 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Rozpočet FEI STU na rok 2017 

4. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 02.05.2017 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

K bodu 1 - Otvorenie 

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

prítomných senátorov a hostí. Prítomných informoval o zasadnutí Ekonomickej komisie AS FEI STU 

ktoré sa bude konať po zasadnutí Predsedníctva AS FEI STU. Za cieľ dnešného stretnutia označil 

prípravu programu na najbližšie zasadnutie AS FEI STU.  

K bodu 2 - Aktuálne otázky FEI STU 

Bod 2 otvoril dekan FEI STU, prof. Oravec, ktorý poďakoval za slovo a informoval prítomných 

o podpise zmluvy o NFP pre projekt Univerzitný vedecký park STU Bratislava – II. fáza. V súvislosti 

s fázovaním projektu vedeckého parku poskytla FEI STU v minulosti rektorátu pôžičku 250 000 EUR, 

ktoré majú byť na účet fakulty vrátené bezodkladne po zrefundovaní sumy za zakúpené prístroje zo 

strany Výskumnej agentúry.   

V diskusii k bodu 2 vystúpila doc. Rosinová ktorá sa opýtala kedy bude zverejnená výročná správa FEI 

STU za rok 2016. Dekan informoval, že výročnou správou sa zaoberalo vedenie fakulty na dnešnom 

stretnutí a na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady FEI STU bude výročná správa prerokovaná. 

 



K bodu 3 - Rozpočet FEI STU na rok 2017 

K bodu 3 vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Uviedol že výška finančných prostriedkov ktorá 

nebola započítaná v prvom návrhu rozpočtu bola 172 666 EUR. Zároveň navrhol rozhodovať  

o rozdelení tejto sumy až na jesennom rokovaní AS FEI STU.  Informoval, že ešte stále nie je známe, 

koľko fin. prostriedkov bude potrebných na predfinancovanie alebo spoluúčasť  na projekte ACCORD.  

V projekte sa počíta s revitalizáciou časti budovy fakulty ktorá nebola revitalizovaná v projekte 

Univerzitného vedeckého parku. Nový návrh rozpočtu fakulty bol predložený EK AS FEI dňa 

19.04.2017 a detailnejšie bude prediskutovaný na dnešnom zasadnutí ekonomickej komisie.  

Prof. Uherek  pokračoval a uviedol že tento rok ešte nebola rozpísaná čiastka 600 000 EUR pre 

celú  STU na udržateľnosť projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava. Preto je celková čiastka 

rozpisu dotácie na FEI STU nižšia o podiel FEI STU z tejto sumy.  

V diskusii k bodu 3 vystúpila doc. Rosinová a opýtala sa ako sa tvorí zoznam investícií, ktoré sú 

podporené fakultou a ako sa môžu o investičné prostriedky uchádzať pracoviská. Tajomník vysvetlil, 

že plán investícií sa tvorí na vedení a dopyt prevyšuje ponuku. Finančné prostriedky na tovary a služby 

sa rozdeľujú pracoviskám podľa ich výkonov – zatiaľ boli pracoviskám poukázané finančné prostriedky 

v polovičnej výške z roku 2016 a po vyhodnotení výkonov sa bude doplácať zvyšok.  V prípade potreby 

investície ktorú nevie uhradiť pracovisko zo svojich vlastných finančných prostriedkov je možné 

požiadať o ďalšie finančné prostriedky. Vedenie následne rozhodne o schválení alebo neschválení 

žiadosti podľa kvality a potreby konkrétneho investičného zámeru.  

Na záver diskusie dostal slovo predseda Ekonomickej komisie AS FEI STU, doc. Beláň ktorý prítomných 

oboznámil s aktuálnym stavu návrhu rozpočtu pre rok 2017.  

Uviedol, že dopodrobna preskúmal návrh rozpočtu v spolupráci s tajomníkom fakulty a vedúcou 

ekonomického oddelenia, boli opravené chyby a podrobnejšie vysvetlené jednotlivé položky 

rozpočtu. Z jeho pohľadu je rozpočet pripravený a po prerokovaní v EK ho možno predložiť  do AS FEI. 

 

K bodu 4 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 02.05.2017 

Na začiatku bodu sa prof. Uherek opýtal prítomných či majú návrh na doplnenie ďalšieho bodu 

do programu zasadnutia AS FEI STU, avšak nikto z prítomných návrh na doplnenie programu nepodal. 

Prof. Hubinský sa zo zasadnutia AS FEI STU zo dňa 2.5.2017 ospravedlnil.     

Predsedníctvo AS FEI sa zhodlo na zasadnutí AS FEI dňa 02.05.2017 s programom: 

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice 
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
3. Aktuálne otázky FEI STU  
4. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu FEI STU na rok 2017 
5. Rôzne 
6. Záver 



K bodu 5 – Rôzne 

V bode 5. prof. Uherek navrhol nasledujúce zasadnutie Predsedníctva AS FEI STU dňa 06.06.2017 

o 13:00. Poznamenal, že na Vedeckej rade FEI STU, ktorá bude zasadať dňa 30.05.2017 sa  prerokuje 

Výročná správa FEI STU a po zasadnutí predsedníctva bude prezentovaná akademickej obci FEI STU. 

Následne požiadal zástupcov študentskej časti AS FEI STU, aby pripravili  materiály k voľbám do 

študentskej časti AS FEI STU. V prípade potreby si môžu pomôcť materiálmi z AS STU alebo sa obrátiť 

na legislatívnu komisiu AS FEI STU.   

 

K bodu 6. Záver  

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD.  

            predseda AS FEISTU , v. r. 

Zapísal: Bc. Holič 


