Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica PAS č. 2/2018
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 03.05.2018 o 14:00 hod. v zasadačke
dekana
Prítomní: členovia predsedníctva: prof. Uherek, Ing. Hanic, prof. Hubinský, doc. Rosinová, Bc. Tomčo
Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, doc. Jančárik, doc. Miklovičová, Ing. Vargic, doc.
Beláň, doc. Žiška, Mgr. Miklovič
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Výročná správa FEI STU za rok 2017
Rozpočet FEI STU na rok 2018
Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2018
Rôzne
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 2. vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý prítomných oboznámil so schváleným rozpočtom
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na rok 2018. Uviedol, že zástupcovia FEI STU mali
k niektorým častiam rozpočtu pripomienky (najmä k navýšeniu rôznych výdavkov R STU) ale tieto
pripomienky neboli akceptované. Takisto sa zmenila metodika výpočtu nákladov na udržateľnosť UVP
STU v Bratislave a to priamo podľa publikácií s poďakovaním projektu. Výhrady FEI STU spočívali
k retrospektívnej zmene výpočtu – kritériom pre rozdelenie na rok 2018 sú publikácie za rok 2017, ale
v roku 2017 neboli fakulty o zmene metodiky informované. Dekan takisto informoval o plánovanom
zasadnutí Vedeckej rady STU dňa 16.05.2018, na ktorom sa má prerokovať Dlhodobý zámer
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Prof. Oravec pokračoval a prítomných informoval o:
•
•

novom vysokoškolskom zákone, ktorý schválila vláda a následne bude schvaľovaný
v parlamente SR
potrebe reakreditovať študijné programy I. a III. stupňa štúdia na FEI STU – Akreditačná
agentúra vznikne najskôr v roku 2019

•

•
•

plánovaných výzvach z OP Výskum a inovácie – v krátkom čase majú byť vyhlásené výzvy na
predloženie žiadostí o NFP na projekty dlhodobého strategického výskumu, tentokrát bude
5 výziev podľa oblastí inteligentnej špecializácie
tvorbe dokumentu „Rozvojová stratégia STU“ ktorý bude obsahovať plánované výskumné
úlohy spolu s potrebnou prístrojovou infraštruktúrou
25.05.2018 vstupuje do platnosti Nariadenie GDPR, ktoré upravuje postupy pri spracúvaní
osobných údajov, bližšie informácie, ako presne postupovať zatiaľ nie sú k dispozícii.

V závere prof. Oravec vyzdvihol pozitívne udalosti – fakulte pribudli 3 projekty z prestížneho
európskeho programu Horizont 2020, celkovo je z univerzitných 19 projektov riešených až 11 na FEI
STU. Takisto vyzdvihol projekt, ktorý v spolupráci z NATO rieši pracovisko ÚIM FEI STU pod vedením
prof. Grošeka, ako aj mediálny záujem o podujatie ISTROBOT. Rektor ocenil našu hosťujúcu
profesorku Dr. Musilovú, za špičkovú publikáciu Microbially driven export of labile organic carbon
from the Greenland ice sheet (Nature Geoscience, IF = 13,941).
V mesiaci apríl prebiehal na FEI STU II. ročník podujatia FEIstival, ktorý organizovali študenti fakulty.
Študenti FEI STU (Argaláš, Fečová) vytvorili vo svojej kategórii nové slovenské rekordy v silovom
trojboji.
Následne pokračoval prodekan fakulty, doc. Bittera, ktorý informoval o počtoch prijatých prihlášok na
štúdium v ak. roku 2018/2019. 1166 prihlášok znamená mierny nárast oproti minulému roku. Vyše
polovicu tvoria prihlášky na študijný odbor Aplikovaná informatika.
V závere vystúpil doc. Jančárik, ktorý informoval o vyhlásení doplňujúcich volieb na ÚE FEI STU.
Prítomní sa dohodli na zaradenie spomienky na zosnulého člena AS FEI STU, doc. Ravasa do
programu zasadnutia AS FEI STU
K bodu 3 - Výročná správa FEI STU za rok 2017
V bode 3. vystúpil prodekan fakulty, doc. Bittera. Prítomných oboznámil, že výročná správa je hotová,
pričom je možné ju pripomienkovať. Prítomných predsedov komisií požiadal, aby zvolali zasadnutie
jednotlivých komisií (s výnimkou legislatívnej) a prerokovali materiál a následne zaslali pripomienky.
Predseda AS FEI, prof. Uherek, doplnil, že výročná správa má pedagogickú, výskumnú a finančnú časť.
Každá komisia by sa mala zaoberať časťou výročnej správy, ktorá je pre ňu relevantná. Na zasadnutí
AS FEI STU sa bude prerokúvať materiál ako celok.
K bodu 4 – Rozpočet FEI STU na rok 2018
V bode 4. vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Uviedol, že na začiatku tvorby rozpočtu zbierali
požiadavky jednotlivých pracovísk, z ktorých vznikol finančný plán. Uviedol, že tento proces by sa mal
v budúcnosti spracúvať elektronicky cez informačný systém, pomocou ktorého bude aj možné
vyhodnocovať čerpanie. Rozpočet je približne taký, ako bol aj minulé roky a fakulta je v dobrej
finančnej kondícii. Vysvetlil, že fakulta sa snaží motivovať vedecké výkony a pripomenul nutnosť mať
zdroje na pokrytie plánovanej valorizácie v septembri 2018. Z minulého roku prišlo na fakultu
z ministerstva v rámci dodatku približne 106 000 EUR, ktoré navrhnú rozdeliť podľa pedagogických
výkonov jednotlivých pracovísk (zo strany ministerstva ide o prerozdelenie po zreálnení
pedagogických výkonov univerzít). V rozpočte sa takisto počíta s drobnými investíciami na opravy
častí fakulty, ale na veľké investície nemá fakulta dostatok vlastných zdrojov. Zároveň prítomných

oboznámil so zámerom prenajať časť priestorov novej firme, ktorá má záujem o 700 m2. Prípadná
investícia do rekonštrukcie týchto priestorov sa fakulte vráti o 3 roky, v ideálnom prípade budú
priestory rekonštruované za finančnej účasti tejto firmy. Tajomník vyzdvihol dotknuté ústavy za
vynikajúcu spoluprácu v súvislosti s uvoľnením priestorov.
Tajomník uviedol, že oproti minulému roku došlo k navýšeniu mzdových výdavkov približne o 400 000
EUR, v čom je započítaná valorizácia miezd a fakultné podporné programy (postdoktorandi, H2020
projekty, karentové publikácie, špičkové vedecké tímy)
V následnej diskusii vystúpil prof. Uherek s otázkou, či žiadny ústav nebude mať výrazne menej ako
minulý rok, načo odpovedal doc Bittera s tým, že dva ústavy budú mať približne 10% menej, štyri si
mierne pohoršia a štyri prilepšia. Bude sa však ešte rozdeľovať 106 000 z Dodatku č. 9, a teda každý
ústav ešte dostane fin. prostriedky.
K rozpočtu ešte bude zasadať EK AS FEI STU, ktorá následne pripraví stanovisko.
K bodu 5 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2018

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
3. Minúta ticha
4. Aktuálne otázky FEI STU
5. Výročná správa FEI STU za rok 2017
6. Rozpočet FEI STU na rok 2018
7. Rozpis dotácie v zmysle Dodatku č. 9 dotačnej zmluvy za rok 2017
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 6 – Rôzne
V bode 6. vystúpil prof. Uherek, ktorý oboznámil prítomných s plánovanými zasadnutiami v mesiaci
jún:
•

•
•

7.6.2018 sa bude konať slávnostné zasadnutie akademickej obce, kde sa bude prezentovať
Výročná správa za rok 2017. Prof. Uherek bude prezentovať správu o činnosti Akademického
senátu FEI STU
14.06.2018 je plánované zasadnutie predsedníctva Akademického senátu FEI STU
21.06.2018 je plánované zasadnutie Akademického senátu FEI STU. Presný termín sa ešte
môže zmeniť v závislosti od termínu konaných vedeckých konferencií v mesiaci jún.

K bodu 7 - Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEISTU , v. r
Zapísal: Bc. Holič

