
 

 

  

  

  Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 5/2019 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 17.09.2019 o 13 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17  Ospravedlnení: prof. Rosinová 

Študentská časť:  3 Ospravedlnení:  p. Furtkjevič, Ing. Hanic, Bc. Hrivíková, p. Petrusová 

Hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum a ľudské zdroje 
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium 
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium  
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  

 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 

 Mgr. Peter Miklovič, PhD. – tajomník FEI STU 

 prof. Ing. František Janíček, PhD. – zástupca FEI STU v AS STU 

 prof. Ing. František Duchoň, PhD. – zástupca FEI STU v RVŠ SR 

 
Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 17.08.2019 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do 

prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

Program: 
 

1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu  

2. Informácia o postupe pri uplatnení opcie na revitalizáciu budovy 

3. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu 

Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. Vzhľadom na to, že AS FEI 

STU nie je až do dovolenia senátorov študentskej časti uznášania schopný, došlo k premenovaniu bodu 

2 na „Informácia o postupe pri uplatnení opcie na revitalizáciu budovy “. 

 

K bodu 2 - Informácia o postupe pri uplatnení opcie na revitalizáciu budovy 

Bod 2 otvoril dekan fakulty, prof. Oravec. Vysvetlil, že v minulosti bolo v rámci projektu univerzitného 

vedeckého parku revitalizované opláštenie budovy na blokoch B – E budovy fakulty. V rámci verejného 

obstarávania získal víťaz súťaže, spoločnosť STRABAG, s.r.o., opciu na dokončenie bloku A, bloku T a 

medziblokov AB a BC za tých podmienok, aké boli vysúťažené v roku 2015. Postup verejného 

obstarávania ako aj jeho opcie bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a teda 

nehrozí krátenie financovania z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Dokončenie 

opláštenia má byť súčasťou celouniverzitného projektu ACCORD, v ktorého rozpočte má FEI STU na 

tieto práce takú sumu, akú hodnotu má opcia. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
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príspevku na projekt ACCORD bola odoslaná v auguste 2019. Jeho schválenie a podpis zmluvy sa 

očakáva v októbri 2019. Ak chce FEI STU aktivovať opciu, musí tak urobiť už v septembri 2019, teda 

ešte pred podpisom zmluvy o NFP a istotou, že práce budú hradené z nového projektu.   

Po rokovaniach ohľadom situácie s vedením univerzity dekan predstavil podmienky, ktoré boli fakulte 

ponúknuté: 

• FEI STU sa zaručí sumou vo výške 10% finančných prostriedkov stavebných prác, ktoré bude 

vinkulovať na nato vytvorenom účte, približne teda 450 000 EUR 

• STU zabezpečí finančné prostriedky vo výške 90% ceny prác v objeme približne 4. mil. 

• V prípade schválenia projektu ACCORD a podpisom zmluvy o NFP budú všetky práce hradené z 

projektu  

• V prípade neschválenia projektu ACCORD, budú musieť byť financie použité na úhradu prác 

 

Následne vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič, ktorý vysvetlil riziká vyplývajúce z neschválenia 

projektu ACOORD – v tomto prípade by fakulta o vinkulované finančné prostriedky prišla. Projekt 

ACCORD je však už univerzitou pripravovaný niekoľko rokov a riziko jeho neschválenia je nízke. Fakulta 

však bude potrebovať získať finančné prostriedky tak, aby nebol ohrozený jej bežný chod, a bude na to 

musieť použiť voľné mimorozpočtové prostriedky fakultných ústavov. Zároveň musia byť posunuté 

niektoré plánované investície. Riaditelia ústavov s týmto návrhom súhlasili na dnešnom kolégiu 

dekana.  

 

Po informácií tajomníka fakulty prebehla diskusia v ktorej vystúpil doc. Vajda, prof. Janíček, doc. Beláň 

a doc. Žiška a v ktorej boli zodpovedané všetky otázky prítomných senátorov.  

 

Prítomní senátori vyjadrili súhlas s uplatnením opcie. 

 

K bodu 3 – Záver 

Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť pripomenul termíny nadchádzajúcich volieb 

do ŠČ AS FEI STU, po ktorých bude senát uznášaniaschopný.  

 

Overovatelia:  

doc. Ing. Ján Vajda, PhD. 

Matej Repka 

 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

               predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


