
 

 

  

  

  Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 4/2019 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 28.05.2019 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17  Ospravedlnení: doc. Medvecký  

Študentská časť:  4 Ospravedlnení:  p. Furtkjevič, Bc. Hrivíková, Bc. Jakúbek, p. Petrusová, Bc. Staňa 

Hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum  
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 

 
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 rozpočtu FEI STU na rok 2019 
5. Schvaľovanie návrhu na aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU  
6. Informácia o oznámení výsledkov volieb do AS STU 
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. Následne určil skrutátorov 

dnešného zasadnutia.  

Určení Skrutátori: - p. Tomčo, Ing. Hanic 

Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Poljovka, p. Repka 

Po určení skrutátorov a overovateľov nechal prof. Hubinský hlasovať o schválení programu dnešného 

zasadnutia AS FEI STU.  

 

Prítomní: 21 

Výsledky hlasovania: za- 21, proti-0, zdržali sa-0 
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K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU (16.04.2019) 
Prof. Hubinský uviedol, že v zápisnici boli zapracované všetky pripomienky a nechal o jej znení hlasovať.  

Prítomní: 21 

Výsledky hlasovania: za-21, proti-0, zdržali sa-0 

 

K Bodu 3 Aktuálne otázky FEI STU 
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec. Prítomných oboznámil o úspechu prof. Grošeka, ktorý 

získal ocenenie Vedec roka 2018 v kategórii medzinárodnej spolupráce. Prof. Grošek je zodpovedný 

riešiteľ za FEI STU projektu z grantu vedeckého programu NATO, v ktorom sa venuje bezpečnosti 

šifrovania v ére kvantových počítačov. Tento projekt bol ocenený aj v rámci programu NATO ako 

Najlepší projekt NATO za posledných 10 rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Ďalej pokračoval informáciami z konferencie ohľadom kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Momentálne prebieha nastavenie procesov novej akreditácie, ktorú ma na starosti novovzniknutá 

Akreditačná agentúra.  Jedným z problémom je aj zadefinovanie pojmu kvalita. Pôvodne mala mať 

vysoká škola akreditovaný študijný odbor, aby si sama mohla stanoviť študijné programy, ktoré uzná za 

vhodné. Očakáva sa dôraz na garanta odboru a na neustále zlepšovanie.  

V závere informoval o schválení udelenia titulu „hosťujúci profesor“ našej pracovníčke Dr. Michaele 

Musilovej, ako aj nášho nového študijného programu kozmické inžinierstvo Vedeckou radou univerzity 

a odovzdal slovo prodekanke pre vzdelávanie, doc. Eleschovej, ktorá informovala o stave prihlášok na 

štúdium v akademickom roku 2019/20. Momentálne je podaných 1195 prihlášok a prvé kolo je už 

uzavreté. Je to najviac z všetkých fakúlt STU v Bratislave.   

Následne vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Hubinský s informáciami zo zasadnutia senátu STU. 

Predsedom senátu sa stal prof. Peciar, predsedom zamestnaneckej časti sa stal prof. Stanko a členom 

predsedníctva sa stal zástupca FEI STU, prof. Janíček. Ďalej informoval o schválení čerpania financií na 

rekonštrukciu internátov, o stave projektu ACCORD a o voľbách do Rady vysokých škôl, v ktorých ale 

ani jeden kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov a voľby budú opakované na 

najbližšom zasadnutí AS STU.  

  
K bodu 4 - Schvaľovanie rozpočtu FEI STU na rok 2019 

V bode 4 vystúpil tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Odprezentoval prítomným zásady tvorby rozpočtu. 

Vysvetlil, že najväčšia položka v rozpočte sú mzdy, ktoré sú zároveň jediná položka, pokrývaná z väčšej 

časti z dotácie. Každá položka v rozpočte je krytá dotačnými a ostatnými zdrojmi. Zároveň vysvetlil 

problematiku odpisov dlhodobého hmotného majetku. Mzdové náklady nám neustále rastú, najmä v 

súvislosti s valorizáciou platov pedagogických a výskumných pracovníkov ako aj pracovníkov verejnej 

správy. Valorizácia platov bola pokrytá prostriedkami z ministerstva, ale je možné, že navýšenie bude v 

budúcnosti viazané na výkony, čomu budeme musieť prispôsobiť systém odmeňovania.  Takisto budú 

fakulte preplácané náklady na rekreačné poukazy.  V závere vysvetlil problematiku spotreby energií a 

materiálov.  

Následne vystúpil predseda Ekonomickej komisie AS FEI STU, doc. Beláň, ktorý zreferoval o zasadnutí 

ekonomickej komisie. Ekonomická komisia odporúča návrh rozpočtu schváliť. Stanovisko Ekonomickej 

komisie AS FEI STU tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 
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Doc. Beláň, ktorý je zároveň odborník v oblasti energetiky, prítomným vysvetlil výpočet cien energií so 

záverom, že výška sumy za energie v rozpočte je podľa neho reálna.   

Mgr. Miklovič zodpovedal následné otázky ohľadom BOZP a podotkol, že z tohtoročného rozpočtu 

nemohli byť hradené úplne všetky požiadavky pracovísk, pretože tieto prevyšovali možnosti rozpočtu 

o približne 1 mil. EUR. Takisto uviedol že vznikla fakultná komisia pre BOZ ktorá bude komunikovať s 

externým partnerom, firmou IBP, ktorá je zodpovedná za BOZ a na druhú stranu s poverenými členmi z 

ústavov a pracovísk fakulty. Prof. Oravec pripomenul, že rektor univerzity chce motivovať špičkové tímy 

a špičkové publikácie a budeme to musieť zosúladiť s fakultným motivačným systémom, aby 

nedochádzalo k duplicite v odmeňovaní.  

V diskusii vystúpila prof. Rosinová, ktorá sa opýtala na systém delenia finančných prostriedkov na 

pracoviská a na to, či zo strany ústavov prebehla kontrola podkladov pedagogických a publikačných 

výkonov. Prof. Oravec vysvetlil, že pedagogické výstupy sa počítajú cez AIS. Publikačné výstupy sú 

kategorizované pri podávaní záznamu o publikácii. Prof. Stopjaková doplnila, že financie sa delia podľa 

metodiky schválenej v AS FEI STU v roku 2016. Ing. Jókay doplnil, že v metodike MŠVVaŠ sa berie do 

úvahy aj váha publikačných výstupov. V závere prof. Oravec prisľúbil objasniť spôsob tvorby rozpisu 

dotácie na ústavy na najbližšom zasadnutí AS FEI STU.   V závere sa opýtal doc. Hinca na položku 

rušenia unimobuniek, čo následne  vysvetlil Mgr. Miklovič ako chybu, resp. iba príklad z predošlého 

rozpočtu a prisľúbil opravu.  

 
Prof. Hubinský dal o schválení rozpočtu hlasovať.  
 
Prítomní: 21 
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-2 

 
Uznesenie 4.1.  Akademický senát FEI STU schválil Rozpočet FEI STU na rok 2019 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 5 - Schvaľovanie návrhu na aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU 

V bode 5 vystúpil predseda Legislatívnej komisie AS FEI STU, Ing. Halgoš. Vysvetlil problematiku článku 

9 zásad volieb do AS FEI STU a dodal, že po prvom čítaní boli zozbierané a zapracované pripomienky. K 

článku 9 zásad volieb zasadala aj Legislatívna komisia AS FEI STU, ktorá sa zhodla odsúhlasiť zásady vo 

všetkých častiach okrem bodu 4, ktorý hovorí o odvolávaní člena z funkcie. Zmenu v tomto bode nechá 

legislatívna komisia na rozhodnutie senátu. V následnej diskusii vystúpili doc. Vajda a Ing. Jókay, ktorýí 

sa priklonili k vynechaniu bodu odseku d) bodu 4., ktorá hovorí o možnosti odvolania člena AS z dôvodu 

nespokojnosti príslušnej časti akademickej obce FEI STU. Ing. Jókay sa priklonil k jeho ponechaniu.  Po 

diskusii bolo rozhodnuté, že sa bude hlasovať samostatne k schváleniu odseku d) bodu 4. a až následne 

o schválení celého návrhu.   

 

Hlasovanie o ponechaní časti d) bodu 4.  

 

Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za-16, proti-1, zdržali sa-3 
 

Hlasovanie o schválení Návrhu na aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU 



 4 

 

Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za-18, proti-1, zdržali sa-1 
 
Uznesenie 5.1. Akademický senát FEI STU schválil Návrh na aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU 
väčšinou hlasov 
 

Návrh na aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici 

 

K bodu 6 - Informácia o oznámení výsledkov volieb do AS STU 
V bode 6 vystúpil Ing. Hanic, ktorý zhrnul priebeh volieb do ŠČ AS STU a prečítal výsledky a náhradníkov 
za volebný obvod FEI STU.  
Po ňom vystúpila prof. Pavlovičová, ktorá zhrnula priebeh volieb do ZČ AS STU a prečítala výsledky 
a náhradníkov za volebný obvod FEI STU. 
 
Výsledky volieb do AS STU na funkčné obdobie 23. 05. 2019 – 22. 5. 2023 za volebný obvod FEI STU 
tvoria prílohu č. 4 k tejto zápisnici 
 

K bodu 7 – Rôzne 
V bode 7  vystúpila prodekanka Eleschová s informáciou o zmene harmonogramu na budúci 
akademický rok. Zmena sa týka posunutia termínu odovzdávania bakalárskych prác na prvý jún júl čím 
získajú študenti 3. ročníka Bc. štúdia viac času na odovzdanie.  Následne sa prihlásil doc. Zajac, ktorý 
informoval o nedostatočnej kvalite upratovania na vyšších poschodiach A bloku. Mgr. Miklovič mu 
odporučil podať sťažnosť elektronicky cez tajomníčku ústavu – upratovacia firma sa tým následne bude 
musieť zaoberať.  
V závere bodu 7 vystúpil prof. Hubinský, ktorý informoval o plánovaných termínoch zasadnutí do konca 
akademického roka:  
 
06.06.2019 – Predsedníctvo AS FEI STU 
18.06.2019 – AS FEI STU 
19.06.2019 – Zasadnutie Akademickej obce FEI STU 
 

K bodu 8 – Záver 

Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť. 

 

1. Príloha č. 2:  Stanovisko Ekonomickej komisie AS FEI STU k návrhu rozpočtu FEI STU 

2. Príloha č. 3: Návrh na aktualizáciu 9 zásad volieb do AS FEI STU 

3. Príloha č. 4: Výsledky volieb do AS STU na funkčné obdobie 23. 05. 2019 – 22. 5. 2023 za 

volebný obvod FEI STU 

 

Overovatelia:  

Ing. Peter Poljovka, PhD. 

p. Repka 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
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               predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


