
 

 

  

  

  Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 5/2019 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 18.06.2019 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17  Ospravedlnení: doc. Vajda 

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

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  
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 

 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. Vladimír Nečas, PhD. – zástupca FEI STU v AS STU 

 
Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 28.05.2019 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do 

prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

Program: 
  

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice 

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU (16.04.2019) 
3. Aktuálne otázky FEI STU 
4. Schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2018 
5. Schvaľovanie Dodatku č. 1 k materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium 

bakalárskych programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU zo dňa 28.6.2016“ 
6. Príprava volieb do ŠČ AS FEI STU na funkčné obdobie 01.11.2019 – 31.10.2021 
7. Rôzne  
8. 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. Hubinský. Informoval, že z dôvodu 

ukončenia štúdia dvoch senátorov ŠČ AS FEI STU a absencie ďalších náhradníkov AS FEI STU nie je 

uznášaniaschopný, pretože nespĺňa zákonom stanovený pomer 1/3 senátorov študentskej časti. Obaja 

senátori ŠČ pôvodne prejavili záujem pokračovať na III. stupni štúdia, ale nakoniec nenastúpili.  

  

Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Rakús, Bc. Hajdúch 
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Po diskusii došlo k dohode, že zasadnutie bude pokračovať, avšak materiály nemôžu byť schválené, 

teda budú prerokované.  

 

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU (28.05.2019) 
Zápisnica bude schválená až na nasledujúcom zasadnutí AS FEI STU. 
 

K Bodu 3 Aktuálne otázky FEI STU 
V bode 3 vystúpil dekan FEI STU, prof. Oravec. Prítomných požiadal o minútu ticha za nášho zosnulého 
študenta Erika Molnára, ktorý mladý podľahol vážnej chorobe.  
Po minúte ticha pokračoval s informáciami z konferencie o vzdelávaní z rôznych uhlov pohľadu, ktorú 
pripravila Akreditačná agentúra. Boli na nej zástupcovia všetkých univerzít. Konferencia bola zameraná 
na problematiku novej akreditácie zo zameraním na kvalitu a sústavné zlepšovanie sa. Meranie kvality 
môže byť ale značne subjektívne. Mali by byť zavedené štandardy kvality, ktoré sú používané 
v európskom priestore. Slovenská akreditačná agentúra však zatiaľ nie je riadnym členom Európskej 
asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA). Zároveň doplnil, že v pôvodnom 
pláne mala mať vysoká škola schválený študijný odbor a mať voľnú ruku pri tvorbe programov, ale na 
konferencii sa hovorilo o schvaľovaní študijných programov. Na záver prítomných oboznámil 
o termínoch súvisiacich s akreditáciou – od 02/2020 sa budú podávať prvé žiadosti o akreditáciu, do 
roka 2024 prebehne prvé posudzovanie kvality a do roka 2030 má prebehnúť druhé posudzovanie 
kvality.  

 
K bodu 4 – Schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2018 
V úvode bodu 4 vystúpil prof. Hubinský, ktorý následne odovzdal slovo predsedom jednotlivých komisií 

(Pedagogická komisia, Komisia pre vedu výskum a rozvoj fakulty, Ekonomická komisia). Tí prečítali 

prítomným stanoviská k výročnej správe. Stanoviská komisií tvoria prílohy 2,3 a 4 tejto zápisnice.   

Po nich zodpovedal otázky k rozpočtu tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Prodekan pre informatizáciu a 

zahraničné vzťahy, Ing. Vargic následne stručne odprezentoval výročnú správu.   

 
K bodu 5 - Schvaľovanie Dodatku č. 1 k materiálu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium 
bakalárskych programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU zo dňa 28.6.2016“ 
V bode 5 vystúpila prodekanka pre bakalárske štúdium, doc. Eleschová. Prítomným zdôvodnila  

navrhované zmeny. Vzhľadom na momentálnu neuznášaniaschopnosť AS FEI STU  však Dodatok č. 1  

nebude schválený pred začatím akademického roka 2019/2020 a teda platiť bude až nasledujúci 

akademický rok po schválení na nasledujúcom zasadnutí AS FEI STU.  

 

K bodu 6 – Príprava volieb do ŠČ AS FEI STU na funkčné obdobie 01.11.2019 – 31.10.2021 
V bode 6 vystúpil prof. Hubinský. Vysvetlil, že on ako predseda AS FEI STU vyhlási voľby do ŠČ AS FEI 
STU a po voľbách bude zasadať uznášaniaschopný senát.  Následne prítomným  prečítal termíny  podľa  
volebného harmonogramu. V diskusii k vzniknutej situácii bolo dohodnuté, že náhradníkom do ŠČ AS 
FEI STU bude každý, kto získa aspoň 15% odovzdaných hlasov. Voľby do ZČ AS FEI STU budú bez 
náhradníkov tak ako doteraz, pretože pracoviská fakulty dokážu dovoliť senátorov flexibilnejšie.  
 

K bodu 7 – Rôzne 
V bode 7 vystúpila prof. Rosinová s otázkou ohľadom rozdelenia dotácie medzi pracoviská fakulty. Prof. 
Oravec v krátkosti vysvetlil proces delenia dotácie medzi vysoké školy a následne fakulty. Po schválení 
rozpočtu fakulty sú tieto prostriedky prevedené na jednotlivé pracoviská. Delia sa podľa pravidiel 
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schválených v roku 2016 podľa vedeckých a pedagogických výkonov ktoré sú rôzne ohodnotené 
s prihliadnutím na metodiku delenia dotácie ktorú používa  MŠVVaŠ. Následne vystúpila doc. 
Eleschová, ktorá pripravila podrobnú prezentáciu delenia dotácie a vysvetlila všetky faktory, ktoré majú 
na výšku dotácie vplyv. Prof. Rosinová poďakovala a opýtala sa na približnú hodnotu karentovej 
publikácie alebo konferenčného príspevku.  Prof. Stopjaková odpovedala, že to závisí od počtu 
výstupov v danej oblasti výskumu. Zároveň vopred nie je známy počet výstupov tej-ktorej oblasti a teda 
sa to zistí až pri delení dotácie. Prof. Oravec pripomenul aj tzv. tlmiaci mechanizmus, teda váha výstupu 
je rozdelená na 3 roky v pomere 50-30-20. Doplnil že riaditelia ústavov majú rozpis zarátaných 
výstupov. Doc. Hinca sa opýtal, či je v dotácii priatej pracoviskami zarátané aj navýšenie miezd od 
1.1.2019 načo odpovedal Mgr. Miklovič, že navyšovanie miezd v rámci Dodatku č. 4 k dotačnej zmluve 
ešte nie je zarátané vo financiách ktoré boli zaslané na pracoviská FEI STU.      
Doc. Kardoš vystúpil s otázkou k pravidelnej ankete ohľadom spokojnosti zamestnancov so 
stravovaním. Mgr. Miklovič odpovedal, že anketa bude spustená po nástupe novej vedúcej 
personálneho oddelenia  FEI STU.  
Ing. Jókay mal otázku k pokračovaniu rekonštrukcie záchodov a nákupu kamier do počítačového 
laboratória, ktoré boli plánované. Mgr. Miklovič odpovedal že rekonštrukcia bude pokračovať ale zatiaľ 
na to nemáme vlastné zdroje a zatiaľ sa nám nepodarilo získať zdroje z rektorátu STU určené na 
riešenie havarijných stavov na fakultách. V tohtoročnom rozpočte sa takisto nepočíta s nákupom 
kamier.  
Doc. Hinca mal otázku k novému vyhradenému parkovisku pre kuriérov, ktorí po novom nemôžu ísť za 
rampu pred A blokom, Mgr. Miklovič vysvetlil, že to bolo vytvorené so zreteľom na bezpečnosť 
študentov a zamestnancov pred A blokom.  
 

K bodu 8 – Záver 

Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť a povedal, že najbližšie zasadnutie sa 

uskutoční pravdepodobne 5.11.2019 

 

1. Príloha č. 2: Stanovisko Pedagogickej komisie AS FEI STU k Výročnej správe FEI STU 

2. Príloha č. 3: Stanovisko Komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty AS FEI STU k Výročnej správe 

FEI STU 

3. Príloha č. 4: Stanovisko Ekonomickej komisie AS FEI STU k Výročnej správe FEI STU 

 

Overovatelia:  

Ing. Martin Rakús, PhD. 

Bc. Adam Hajdúch 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

               predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


