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Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 3.11.2020 
 

Prítomní: M. Oravec, P. Telek, V. Stopjaková, E. Miklovičová, Ž. Eleschová, R. Vargic, P. Miklovič, 
P. Hubinský, V. Nečas, Ľ. Rovanová, M. Bittera, M. Drozda, J. Pavlovičová, V. Kutiš, D. Donoval, 
G. Rozinaj, F. Janíček, P. Lackovič, F. Uherek, J. Kardoš, M. Donoval, M. Repka, 

Hosť: M. Ostrihoňová 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD. 

 

Bod 1 – Pandemická situácia 

Celoplošné testovanie na COVID-19 

Dekan informoval o aktuálnych podmienkach vstupu do budovy FEI STU v súvislosti s celoplošným 
testovaním na ochorenie COVID-19. V zmysle Príkazu rektora č. 8/2020-PR je vstup do budovy 
umožnený iba osobám, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným od 
29.10.2020 do 01.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej 
republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 
29.10.2020 do 01.11.2020. Elektronický formulár o účasti na testovaní, ktorého vypĺňanie bolo 
nariadené dňa 29.10.2020, bol vypnutý a vyplnené papierové formuláre boli skartované. 

Tajomník informoval, že po celoplošnom testovaní je na FEI STU pozitívny iba 1 zamestnanec a na 
príslušnom ústave boli urobené zodpovedajúce opatrenia. 

 
Prekážka v práci na strane zamestnávateľa  

Riaditeľ ÚE Bittera sa informoval o možnosti využitia prekážky v práci zo strany zamestnávateľa v 
prípade zamestnancov, ktorým nie je možné zadať vykonávanie práce z domácnosti a ktorí by 
súhlasili so zníženým pracovným úväzkom.  

Ing. Ostrihoňová uviedla, že Zákonník práce to umožňuje do zníženia úväzku na 80% bez potreby 
súhlasu odborov, pri nižšom úväzku je potrebné vyjadrenie odborov. Pripravila návrh doplnenia 
Príkazu dekana č. 2/2020 Opatrenia pre FEI STU v Bratislave na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-
19 — práca z domácnosti, ktorý by to v prípade potreby v budúcnosti vedúcim zamestnancom mohol 
umožniť. 

Mgr. Lackovič vyjadril potenciálny záujem o využitie prekážky v práci zo strany zamestnávateľa 
v budúcnosti.  

 

Bod 2 – Informácie z Kolégia rektora 

Dekan informoval o najdôležitejších bodoch zasadnutia Kolégia rektora dňa 2.11.2020.  

Kvestor Faktor ukončil pôsobenie na STU a rektor poveril vykonávaním funkcie kvestorky Ing. 
Michalovú, ktorá aktuálne pôsobí ako tajomníčka na FChPT STU. Dekan Gatial o tejto skutočnosti 
nebol informovaný a vyjadril nesúhlas. 

Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19 bol prerokovaný 
a odsúhlasený. 
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Bod 3 – Akreditácia 

Dekan uviedol problematiku rektorátom navrhovaných kritérií posudzovania výstupov tvorivej 
činnosti v súvislosti s akreditáciou študijných programov a odborov HaI. Doc. Bittera vypracoval 
prehľad výstupov Q1-Q4 na FEI STU. Na základe tejto analýzy dekan na zasadnutí Kolégia rektora 
prezentoval, že pri takto nastavených kritériách by väčšina študijných programov a odborov HaI na 
FEI STU nemohla byť akreditovaná. Prorektor Kopáčik uviedol, že kritériá boli na základe pripomienok 
fakúlt upravené.  

Prodekanka Stopjaková informovala, že upravené materiály boli prodekanom pre vedu a výskum 
zaslané v nedeľu 1.11.2020 a požiadala členov Kolégia dekana o ich pripomienkovanie do stredy 
4.11.2020.  

Prodekanka Miklovičová informovala, že materiály týkajúce sa pravidiel a podmienok pre akreditáciu 
študijných programov boli pripomienkované, ale ďalšie informácie nie sú k dispozícii. Porada 
prodekanov pre vzdelávanie s prorektorkou bola z pondelka 2.11.2020 preložená na piatok 6.11.2020 
z dôvodu zasadnutia AS STU. 

Prof. Pavlovičová a prof. Kutiš sa informovali, aké konkrétne podklady je potrebné dodať 
k plánovanému zoznamu odborov HaI, ktorý má fakulta predložiť vedeniu STU v termíne do 
15.11.2020. 

Doc. Bittera odporučil najskôr uvažovať o odboroch v rámci fakulty, ak to bude technicky možné a až 
potom sa spájať s inými fakultami. Tento názor podporil aj prof. Janíček. 

Problém môže nastať v prípade odboru Aplikovaná informatika, ktorý je aktuálne na FEI aj FIIT. Dekan 
informoval, že k tejto téme prebehne tento týždeň rokovanie  s dekanom FIIT.  

Prof. Donoval sa informoval, či je v prípade personálneho zabezpečenia vekový limit – podmienky na 
vek nie sú, ale osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaI konania musia byť vo 
funkcii profesor alebo docent. 

 

Bod 4 – Prestavba plavárne 

Mgr. Lackovič informoval o postupe rekonštrukcie plavárne. Práce sú ukončené a odstraňujú sa 
nedostatky. Na budúci týždeň bude realizovať testy Bratislavská teplárenská, a.s., aby mohlo byť 
udelené povolenie na prevádzku. Boli realizované testy na tesnosť bazénovej fólie, ktoré dopadli 
úspešne. Na budúci týždeň bude bazén napustený a bude sa testovať tesnosť žľabov.  

 

Bod 5 – Rozpočet TIŠ 

Mgr. Lackovič prezentoval informácie týkajúce sa financovania TIŠ: počet a štruktúru zamestnancov, 
zdroje financovania, priemerný plat a potrebu mzdového limitu bez odmien. Uviedol, že mzdový limit 
inštitútu je dlhodobo poddimenzovaný a navyšovaný len v poslednom období o valorizáciu.  

Prof. Kutiš sa informoval, prečo sú vrátnici zamestnancami TIŠ – historické dôvody.  

Prof. Janíček sa pýtal na vzťah medzi TIŠ a Centrom akademického športu STU – CAŠ STU prispieva 
finančne TIŠ iba cca na úrovni 4 tis eur ročne účelovo na konkrétne podujatia. 

Tajomník vysvetlil historické dôvody prečo TIŠ hospodári samostatne. Uviedol, že do budúcnosti 
treba hľadať priestor na optimalizáciu výdavkov a odstrániť dvojitý meter. 

Dekan uviedol, že ak sa dospeje k zhode, že sa upravia kritériá na rozpis dotácie, bude rád.  
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Bod 6 – Pravidlá kalkulácie nákladov na riešenie úloh výskumu a vývoja 

Dekan informoval, že príkaz dekana č. 3/2020 Pravidlá kalkulácie nákladov na riešenie úloh výskumu 
a vývoja je platný a účinný od 2.11.2020 a je zverejnený na web stránke fakulty 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2020/Prikaz_dekana_Kalkulacia__nakladov_VV_KD_27_10_20
20_SK_ver.4.pdf. 

 

Bod 7 – Podnikateľská činnosť 

Tajomník informoval, že od 1.1.2019 je platná smernica dekana č. 1/2019 Pravidlá pre vykonávanie 
podnikateľskej činnosti na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. Pripomienky k smernici z ústavov boli zozbierané a zapracované. Tajomník rozošle 
smernicu s vyznačenými zmenami riaditeľom ústavov a vyzve ich na pripomienkovanie, najmä 
k administrovaniu podnikateľskej činnosti. Termín na zaslanie pripomienok bude do utorka 
10.11.2020, aby mohla upravená smernica nadobudnúť platnosť od 1.1.2021. 

 

Bod 8 – Nová metodika tvorby rozpočtu FEI STU 

Dekan informoval, že vedenie pracuje na novom spôsobe tvorby rozpočtu vo forme smernice. 
Smernica nadobudne konečnú platnosť až po otestovaní počas prípravy budúcoročného rozpočtu. 

 

Bod 9 – Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020 

Dekan informoval o výzve na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020, 
ktorú zverejnilo MŠVVŠ SR, ktorá bola diskutovaná na zasadnutí Kolégia rektora. STU môže podať 
žiadosť do maximálnej sumy 906 790 eur. Fakulta musí do 16.11.2020 oznámiť prorektorovi 
Moravčíkovi, do ktorých tém sa má záujem zapojiť. 

Doc. Donoval odporučil zapojiť sa do tém 5, 6, 7.  

Do diskusie sa zapojili prof. Nečas, prof. Pavlovičová a prof. Rozinaj. 

Záujemcovia o zapojenie do projektu môžu pripraviť draft anotácie projektu a návrh rozpočtu. 

 

Bod 10 – Rôzne 

Informácie z AS STU 

Prof. Janíček prezentoval informácie z AS STU:  

Zasadnutie AS STU dňa 2.11.2020 bolo zrušené. 

Študentská časť AS STU požadovala, aby sa odvolanie rektora nanovo prerokovalo. PAS STU tento 
návrh verejným hlasovaním neodsúhlasilo. Predseda AS STU Peciar doručil výsledok hlasovania 
o návrhu na odvolanie rektora ministrovi školstva.  

SRK sa odvolávaním rektora STU odmietla zaoberať, považuje to za vnútornú záležitosť STU. 

 

Nominácie na členov rád APVV 

Prodekanka Stopjaková informovala, že v termíne do 11.11.2020 je potrebné dať návrhy na 
doplnenie členov rád APVV, z dôvodu  výmeny členov, ktorým končí funkčné obdobie. Konkrétne sa 
jedná o Radu pre technické vedy a Radu programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej 
dopadov. Do každej je možné navrhnúť najviac 2 zástupcov. 
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Prof. Janíček navrhol koordinovať nomináciu so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, ktorý 
dostal 3 miesta. 

 

Zasadnutie AS FEI STU 

Prof. Hubinský pozval na ustanovujúce zasadnutie AS FEI STU, ktoré sa uskutoční v utorok 3.11.2010 
o 14:00 online formou. 

 

Prenájom priestorov FEI STU 

Riaditeľ UIM Drozda sa informoval, ako je to s možným prenájmom celého bloku budovy FEI. 
Tajomník uviedol, že celý blok aktuálne nie je možné prenajať, voľné priestory majú v rukách 
jednotlivé ústavy.  

Doc. Donoval informoval o prípravách projektu na revitalizáciu priestorov, ktoré by sa následne mohli 
prenajať. Dekan vyzval riaditeľa Drozdu, aby v prípade záujmu o zapojenie do projektu kontaktoval 
Projektové stredisko. 

 

Nasledujúce zasadnutie Kolégia dekana sa bude konať v termíne 24.11.2020 alebo 1.12.2020. 

 

Dekan poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísala: E. Miklovičová 

Overil: F. Janíček 

 


