Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 2/2018
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 15.05.2018 o 13 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

17

Neprítomní: Ing. Poljovka

Študentská časť:

8

Neprítomní: p. Petrusová

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, doc. Bittera, Dr. Drozda, prof. Stopjaková,
doc. Kardoš, prof. Janíček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Minúta ticha
Aktuálne otázky FEI STU
Výročná správa FEI STU za rok 2017
Rozpočet FEI STU na rok 2018
Rozpis dotácie v zmysle Dodatku č. 9 dotačnej zmluvy za rok 2017
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Rokovanie sa začalo
minútou ticha za zosnulého člena AS FEI STU doc. Ravasa. Prof. Uherek následne privítal Ing. Jána
Halgoša, ktorý bol zvolený za nového člena AS FEI STU za Ústav elektrotechniky FEI STU.
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Hinca, p. Repka
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0
Po určení overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia AS
FEI STU. Keďže minúta ticha bola v úvode zasadnutia AS FEI STU, navrhol zmeniť bod. 3 zasadnutia na
„Schválenie Ing. Halgoša za člena Legislatívnej komisie AS FEI STU“
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Prof. Uherek uviedol, že do zápisnice č. 1/2018 boli zapracované všetky pripomienky. Následne dal
o znení zápisnice hlasovať.
Prítomní: 24 – za 23 ,
Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-1
Zápisnica AS FEI STU č. 1/2018 bola jednomyseľne odsúhlasená

K bodu 3 – Schválenie Ing. Halgoša za člena Legislatívnej komisie FEI STU
V bode 3 vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Spolu s doc. Jančárikom oboznámili prítomných
o priebehu volieb na ÚE FEI STU. Novým členom AS FEI STU za ÚE FEI STU sa stal Ing. Ján Halgoš, PhD.
Prof. Uherek dal následne hlasovať o zaradení Ing. Halgoša do LK AS FEI STU
Prítomní: 24 – za 23 ,
Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-1
Ing. Halgoš bol zaradený do Legislatívnej komisie AS FEI STU

K bodu 4 – 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. Rozpočet bol však schválený bez
zapracovania pripomienok FEI STU, ako aj iných fakúlt.
Dekan pokračoval s informáciou o schválení návrhu zákona, ktorým sa má vytvoriť Akreditačná
agentúra - nový orgán posudzujúci kvalitu vysokých škôl. Takisto bude možné obsadiť funkčné miesto
docenta/profesora aj osobou z praxe, ktorá ešte nezískala požadovaný titul. Tento návrh však nemali
vysoké školy možnosť pripomienkovať. Reakreditácia programov I. a III. stupňa štúdia na FEI STU,
ktorá začne ešte tento rok, bude prebiehať podľa starého zákona.
Následne informoval o plánovaných výzvach Výskumnej agentúry na projekty dlhodobého
strategického výskumu, rozvojovej stratégii univerzity a novej smernici o ochrane a spracúvaní
osobných údajov (GDPR). Poznamenal, že k GDPR neboli zatiaľ zverejnené žiadne usmernenia zo
strany štátnych orgánov. Na konkrétnych opatreniach v rámci STU sa pracuje a budú prezentované
fakultám.
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. Spolu bolo zaregistrovaných 1262 prihlášok, čo predstavuje nárast o
približne 150 oproti minulému roku. Viac ako polovicu tvoria prihlášky na študijný odbor Aplikovaná
informatika. Následne bude potrebné rozhodnúť či bude možné prijať všetkých študentov na študijný
odbor Aplikovaná informatika a či je potrebné otvoriť druhé kolo podávania prihlášok.

K bodu 5 – Výročná správa FEI STU za rok 2017
V bode 5 vystúpil prof. Uherek, ktorý vysvetlil, že Výročná správa FEI STU v Bratislave bude detailne
vysvetlená na zhromaždení akademickej obce FEI STU, ktoré sa bude konať 7.06.2018. Následne
pokračoval doc. Bittera ktorý informoval o časti týkajúcej sa štúdia na FEI STU:
•

FEI STU je tretia v počte študentov v rámci STU, pred nami je MTF STU a SvF STU. Je
pravdepodobné, že v blízkej dobe predbehneme SvF STU

•

V súvislosti s výpadkom maturitných ročníkov, ktorý sa odzrkadlil v ak. roku 2017/2018 sme
zaznamenali len cca 1% pokles, pričom priemerný pokles na STU predstavoval 8,8%

•

FEI STU má najviac zahraničných študentov v rámci STU

•

FEI STU vynakladá najvyššiu čiastku na štipendiá v rámci STU

•

FEI STU malo najväčší nárast finančných prostriedkov z výskumných projektov

Ďalej pokračoval tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Informoval o zmene metodiky účtovania zo strany R
STU, ktorou sa musí riadiť aj FEI STU. Výsledkom tejto zmeny je zisk vyše 160 000 EUR, ktorý však
bude preúčtovaný na R STU. Vysvetlil že vo Výročnej správe nie je vidno priamo zdroje financovania,
nakoľko to nie je možné rozdeliť v IS Magion. Fakulta by však v budúcnosti mohla disponovať
modulom, vďaka ktorému to bude možné roztriediť. Prenosy fin. prostriedkov z minulého roku sú
najmä z dôvodu posunu plánu verejných obstarávaní. Výnosy z podnikateľskej činnosti majú
klesajúcu tendenciu, fakulta však podnikla kroky na naštartovania ďalších aktivít v tejto oblasti.
Opravy a investície za rok 2017 sú vo Výročnej správe popísané detailne.
Následne prof. Uherek vyzval predsedov jednotlivých komisií AS FEI STU, aby predniesli stanoviská
k výročnej správe.
doc. Beláň, predseda EK AS FEI STU:
Ekonomická komisia zasadala 10.05.2018, konštatovala že nie je možné v správe podrobnejšie
skontrolovať čerpanie financií v rámci rozpočtu, čo súvisí s limitovanými funkciami fakultného
informačného systému. EK AS FEI STU odporúča Výročnú správu FEI STU za rok 2017 schváliť.
doc. Jančárik, predseda PK AS FEI STU
Pedagogická komisia zasadala 09.05.2018, prerokovala predloženú správu a odporúča ju schváliť.
doc. Žiška, predseda KpVVRF AS FEI STU

Členovia komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty zaslali predsedovi vyjadrenia k výročnej správe
elektronicky. Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty odporúča výročnú správu schváliť.
V diskusii vystúpila doc. Rosinová s poznámkou, že by bolo dobré pri platových štatistikách uvádzať aj
medián, nie iba priemer. Dekan vysvetlil, že štatistiky zahŕňajú všetky zložky platu vrátane odmien
z projektov, preto je priemerné číslo pomerne vysoké.
Pokračoval doc. Hinca, ktorý podotkol že ľudskejší prístup, ktorý sa spomína v správe sa dá len ťažko
merať, resp. dokázať. Zároveň poukázal na slovné spojenie „ochrániť fakultu pred jednostranným
profitom zo strany súkromných spoločností“, ktoré navrhol preformulovať.
Doc. Bittera poznamenal že „ľudskejší prístup“ bol v najnovšej verzii správy vypustený. Dekan fakulty,
prof. Oravec spolu s tajomníkom fakulty, Mgr. Miklovičom vysvetlili, že v minulosti dochádzalo
k situáciám, kedy fakulta v rámci spolupráce so súkromným sektorom vychádzala firmám v ústrety na
úkor vlastného zisku (napr. kariérne dni, kedy spoločnosti nemuseli platiť nájomné za stánky). Fakulta
plánuje spoluprácu so súkromným sektorom rozširovať, avšak so zreteľom na vlastné záujmy. Po
krátkej diskusii sa prítomný dohodli na preformulovaní vety o jednostrannom profite súkromných
spoločností.
Prítomní: 25,
Výsledky hlasovania: za-25, proti-0, zdržali sa- 0
Akademický senát FEI STU schválil Výročnú správu FEI STU za rok 2017 všetkými hlasmi

K bodu 6 – 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. Podotkol, 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.
Následne 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 diskusii vystúpil prof. Hubinský s otázkou ohľadom sumy za odpad vo výške 1 000 EUR, ktorá sa mu
zdala prinízka. Tajomník vysvetlil že táto suma predstavuje iba daň za odpad. Následne sa opýtal doc.
Hinca na výšku sumy určenej na propagáciu (45 000 EUR). Tajomník odpovedal, že táto suma je

optimálna, aby sa fakulta vedela prezentovať. Zároveň poznamenal že približne 25 000 EUR bolo
prenesených z minulého roka. Ing. Jókay mal otázku k sume za telefón a fax, vo výške 40 000 EUR.
Tajomník vysvetlil, že fakulta plánuje túto sumu znížiť. Prof. Janíček poznamenal, že na ÚEAE FEI STU
si linky zoptimalizovali a dosiahli úsporu a navrhol, aby aj FEI STU uskutočnila audit telefónnych liniek.
Následne sa Ing. Jókay na sumu 650 000 EUR, určenú na opravy a udržiavanie. Tajomník uviedol, že
táto suma je vypočítaná podľa plánu verejného obstarávania.
Predseda EK AS FEI STU, doc. Beláň, prítomných informoval, že návrh rozpočtu bol prerokovaný
ekonomickou komisiu ktorá ho odporúča schváliť.
Ing. Jókay poznamenal, že balík peňazí, ktorý sa delí na základe kritérií je nižší ako minulý rok. Takisto
podotkol, že pracovníci na ÚIM FEI STU sú vyťažení pedagogickou činnosťou, a tým pádom sa nemôžu
venovať viac publikačnej činnosti. Na pracovisku majú medializovaný projekt zaoberajúci sa
šifrovaním pre NATO, avšak projekt nie je podporovaný tak, ako projekty H2020.
Tajomník odpovedal, že v balíku delenom podľa kritérií nie sú započítaní doktorandi. Za doktoranda
fakulta neplatí odvody a teda nemôžu byť v jednom balíku spolu so zamestnancami. O motivácii
zamestnancov za pedagogické výkony sa uvažuje. Prodekan Bittera vysvetlil, že finančné prostriedky
na podporu pracovísk zapojených v projektoch H2020 alebo podpora špičkových vedeckých tímov sú
prevedené na fakultu ako účelová dotácia priamo z R STU. Prodekanka Stopjaková doplnila, že fakulta
zároveň podporuje mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, autorov najkvalitnejších publikácií
a pracovníkov zabezpečujúcich výuku pre zahraničných študentov prichádzajúcich cez program
ERASMUS+.
Dekan Oravec vysvetlil, že fakulta má záujem aj na odmeňovaní pedagogických výkonov, avšak sme
tlačení najmä do publikačnej činnosti, ktorá má vplyv na pridelené fin. prostriedky.
V závere prof. Uherek požiadal o posielanie pripomienok k budúcim materiálom najmä emailom, aby
si mohli zodpovední pracovníci naštudovať problematiku položených otázok.
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa- 0
Akademický senát FEI STU schválil Rozpočet FEI STU na rok 2018 všetkými hlasmi

K bodu 7 – Rozpis dotácie v zmysle Dodatku č. 9 dotačnej zmluvy za rok 2017
V bode 7 vystúpil tajomník, Mgr. Miklovič. Vysvetlil, že Dodatok č. 9 k dotačnej zmluve za rok 2017
predstavuje finančné prostriedky vo výške 106 192 EUR z podprogramu 077 11 – Vzdelávanie a preto
navrhuje rozdeliť tieto prostriedky na ústavy, inštitúty a dekanát pomerne podľa pedagogických
výkonov jednotlivých pracovísk.
Predseda EK AS FEI STU, doc. Beláň, prítomných informoval, že návrh rozdelenia bol prerokovaný
ekonomickou komisiu ktorá ho odporúča schváliť. Zároveň poznamenal, že pridelené sumy sú už
vrátane odvodov a teda na mzdové limity jednotlivých pracovísk pribudne menšia suma.
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa- 0
Akademický senát FEI STU schválil Rozpis dotácie v zmysle Dodatku č. 9 dotačnej zmluvy za rok 2017

K bodu 8 - Rôzne
V bode 8 vystúpil prof. Uherek, ktorý prítomných oboznámil s harmonogramom najbližších udalostí
a stretnutí plánovaných ma mesiac jún.
•

07.06. o 14.00 sa bude konať v posluchárni BC 300 slávnostné zasadnutie akademickej obce,
kde bude prezentovaná výročná správa ako aj činnosť akademického senátu

•

14.06.2018 sa bude konať zasadnutie Predsedníctva AS FEI STU

• 26.06.2018 sa bude konať zasadnutie AS FEI STU
Prof. Uherek požiadal legislatívnu komisiu o preštudovanie si materiálov súvisiacich s voľbou dekana
ako aj prípravou harmonogramu volieb. Zároveň pripomenul študentskej časti AS FEI STU, že
v prípade ak končia I. alebo II. stupeň štúdia a pokračovať budú až od septembra 2018, musia si
pozastaviť členstvo v AS FEI STU.
V následnej diskusii vystúpil Ing. Jókay, ktorý poukázal na nové stojany na bicykle. Nové nízke stojany
označil za nevhodné, pretože ničia kolesá. Navrhol ich výmenu za vysoké. Tajomník vysvetlil, že tieto
stojany sú iba dočasné a plánuje sa ich výmena. Prof. Hubinský poukázal na absenciu separačných
nádob na fakulte. Mgr. Miklovič vysvetlil, že separujú upratovačky v súlade so zákonom, nebezpečný
odpad separuje TPO fakulty. Firma, ktorá zabezpečovala separačné nádoby na FEI skrachovala.
Prisľúbil, že v rámci rekonštrukcie budú zavedené separačné nádoby v priestoroch fakulty. V závere
vystúpil doc. Kardoš, ktorý poukázal na zlý stav schodov vedúcich z autobusovej zastávky na fakultu.
Mgr. Miklovič povedal, že na situáciu ohľadom schodov hľadáme vhodné riešenie.

K bodu 9 – Záver
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia:
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.

Matej Repka

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísal: Bc. Andrej Holič

