
   
  

  

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 2 / 2020 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 30.06.2020 o 13.00 hod. v posluchárni BC-300 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  16 Ospravedlnení: PhDr. Jarmila Belasová, PhD.; Ing. Mgr. Matúš Jókay,   
  PhD. 
 
Študentská časť:  4 Ospravedlnení:  Bc. Anton Cvik, Bc. Filip Hancko, p. Branislav Štugner, 

 Ing. Ján Šubjak, p. Martin Závacký 

Pozvaní hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
   Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 
   doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium 

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské 
štúdium  
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje 
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  

  doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 
  prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU za FEI STU 
  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., člen AS STU za FEI STU 
  prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.  
 
Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 30.06.2020 je priložená k originálu zápisnice. V prípade 
potreby je možné do prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

 

Program: 
  

1. Otvorenie. 
2.  Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU . 
2a. Aktuálne otázky. 
3. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2019 . 
4. Prerokovanie a schvaľovanie  Rozpočtu FEI STU na rok 2020. 
5. Prerokovanie dokumentu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov 

bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU“. 
6. Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU. 
7. Schvaľovanie Harmonogramu volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie 1.11.2020 do 31.10.2024. 
8. Rôzne. 
9. 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: sl. Záňová, p. Tomčo 
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Beláň, p. Höger  
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Po určení skrutátorov a overovateľov nechal prof. Hubinský hlasovať o schválení programu dnešného 
zasadnutia AS FEI STU.  
 
 Schvaľovanie programu zasadnutia 

Prítomní: 19 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
V zápisnici č. 1/2020 bola v bode č. 4 prevedená  zmena – pôvodné znenie „Ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2020/2021“ bolo 
nahradené znením „Dodatok č. 1 k materiálu Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych 
programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU zo dňa 28.6.2016“. 

Schvaľovanie Zápisnice č. 1/2020. 
Prítomní: 19 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
K bodu 2a/ - Aktuálne otázky FEI STU 
V bode 2a vystúpil dekan fakulty, ktorý informoval v prvom rade o situácii v súvislosti s COVID-19. 
Skonštatoval, že hoci sme boli od 9.3.2020 v inom režime – iná komunikácia, iná výučba, zamestnanci 
prevažne v home office – veľká vďaka patrí všetkým za zvládnutie situácie. Bolo cítiť veľké úsilie aj na 
fakulte, aj voči študentom, ktorí boli doma a vzdelávali sa cez on-line prednášky a cvičenia. Vzhľadom 
k situácii sa aj kolégium dekana stretalo častejšie, aby operatívne riešilo situáciu. Zasadali každé dva 
týždne, čo bolo nevyhnutné. Rovnako veľkú vďaku vyjadril aj prof. Janíčkovi za zvládnutie situácie okolo  
stavby, ktorá súbežne prebieha. 
V súvislosti s rozpočtom dekan uviedol, že nadväzuje na celkový rozpočet STU, ktorý sa tvoril inak, ako 
býva zvykom vzhľadom k nástupu nového rektora. Boli  vznesené požiadavky na prehodnotenie 
účelových financií, ktorých schválenie prechádzalo dlhým procesom – 7 verzií, 5 listov rektorovi, až 
1.6.2020 došlo k jeho schváleniu. Následne sa mohlo začať s navrhovaním rozpočtu pre našu fakultu. 
Potom odovzdal slovo Ing. Telekovi, ktorý podrobnejšie informoval o priebehu rekonštrukčných prác 
v dvoch častiach:  
a/ exteriér – po administratívnej stránke sú práce definitívne ukončené v súlade s čerpaním financií 
projektu Accord bez spoluúčasti fakulty. Rektor podpísal aj dodatok č. 7 k zmluve, čím sa zavŕšili 
administratívne všetky nezrovnalosti vychádzajúce z povahy stavby a rovnako boli zahrnuté do 
projektu Accord. Fyzicky sa ešte odstránia drobné nedostatky a k 15.7.2020 by sa mohlo požiadať o 
kolaudáciu. Tá by mala prebehnúť najneskôr v auguste. Ing. Telek rovnako vyjadril vďaku vedeniu 
a prof. Janíčkovi za celkové zvládnutie rekonštrukcie A bloku.  
b/ interiér – v blízkom čase sa vyhlási tender na zhotoviteľa formou verejnej súťaže. Doba začatia prác 
do 1 roka je reálna a  práce by mali trvať jeden rok. Práce by tým mohli byť ukončené v júni 2022.  
V závere vystúpil prof. Hubinský, ktorý stručne informoval o zasadnutí AS STU 29.6.2020, na ktorom sa 
riešila najmä situácia na FIIT STU.  
 
K bodu 3/ -  Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2019  
Prof. Hubinský vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby zaujali svoje stanoviská k predloženej 
výročnej správe. 
Doc. Jančárik ako predseda Pedagogickej komisie, zasadajúcej 24.6.2020 spolu s prodekankami doc. 
Eleschovou a doc. Miklovičovou skonštatovali, že správa má štandardnú formu, nemajú žiadne 
pripomienky, ocenili detailné informácie v sekcii vzdelávanie, odporučili výročnú správu schváliť. 
Doc. Žiška ako predseda Komisie pre vedu a výskum a rozvoj fakulty vyjadrili stanovisko bez 
pripomienok, hoci komisia zasadala „per rollam“, odporučili teda za komisiu výročnú správu schváliť. 
Doc. Beláň – preseda Ekonomickej komisie, ktorá zasadala 26.6.2020 informoval, že správu prerokovali 
a odporúčajú jej schválenie, pokiaľ im budú zodpovedané otázky. Ekonomická komisia konštatovala, 
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že v správe o hospodárení nie je možné kontrolovať výdavky hradené z dotácie podľa schváleného 
rozpočtu a dochádza k rozdielom v číslach. Ekonomická komisia požiadala o vytvorenie nástroja aby 
bolo možné sledovať čerpanie dotácie. Od tajomníka fakulty dostali odpoveď, že rovnako sa 
problémom zaoberalo aj stretnutie vedenia, kde bolo povedané, že rozdiely nastávajú hlavne v 
systéme Magion, kde nie je prepojený tok informácií medzi oddeleniami ekonomickým a ľudských 
zdrojov. Bolo navrhnuté, aby sa prijalo uznesenie, ktoré zaviaže tajomníka aby bolo možné kontrolovať 
čerpanie finančných prostriedkov z dotácie za príslušný rok. 
Na otázky ohľadom prenájmu telocviční a bazéna tajomník odovzdal slovo Mgr. Lackovičovi. Ten 
informoval, že hoci TIŠ prenajíma telocvične aj bazén, nie je schopné lepšie hospodáriť. Celý problém 
vidí v zlom nastavení miezd, ktoré medziročne narastajú bez úpravy dotácií.   
Riešili sa aj otázky ohľadom analýzy spotreby energií. Tajomník informoval detailne o ploche prenájmu, 
pričom vypichol najväčších nájomncov. Je v záujme fakulty, aby prenájom pokračoval. V rámci 
problému oslovil Ing. Teleka, ktorý načrtol pripravované riešenia v rámci rekonštrukcie interiéru 
spojených aj s úsporou energií. 
Do diskusie opäť vstúpil prof. Hubinský, ktorý sa spýtal doc. Beláňa, či považuje odpovede za 
dostačujúce. Doc. Beláň opäť spomenul, že mu nebol objasnený 1 %-ný rozdiel v mzdách. Tajomník 
okrem iného spomenul, že behom 2 rokov sa na oddelení ľudských zdrojov vymenili 3 šéfky. Terajšia, 
Ing. Ostrihoňová, keďže prebrala neúplnú agendu, je nútená vytvárať si vlastný systém kontroly, na 
ktorom už pracuje, aby sa predchádzalo podobným následkom. 
Dekan fakulty sa poďakoval doc. Beláňovi za záujem riešiť veci dôsledne a navrhol , že pokiaľ je záujem, 
môžu k veci prizvať aj samotnú Ing. Ostrihoňovú. Predseda EK nakoniec navrhol prijať uznesenie, o 
ktorom sa hovorilo v úvode. 
 

Uznesenie č.2.1/2020: AS FEI STU Bratislava poveruje dekana FEI STU zabezpečiť v ďalšom 
období (už za rok 2020) sledovanie čerpania dotácie a jej transparentné a efektívne čerpanie v 
súlade s rozpočtom. 
 
Hlasovanie o schválení uznesenia č.2.1/2020: 
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
AS FEI STU schválil Uznesenie č.2.1/2020 jednomyselne. 
 

Výročná správa FEI STU za rok 2019 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
Schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2019. 
Prítomní: 19 
Výsledky hlasovania: za - 18, proti - 0, zdržali sa – 1 
 

Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej komisie AS FEI z 24.6.2020 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Stanovisko komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty AS FEI na Výročnú správu FEI STU za obdobie od 
1.2.2019 do 31.1.2020 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU v Bratislave dňa 26.júna 2020 tvorí prílohu č. 
5 tejto zápisnice. 

 
K bodu 4/ - Prerokovanie a schvaľovanie  Rozpočtu FEI STU na rok 2020  
Dekan opäť pripomenul, ako ťažko sa rozpočet tvoril. Došlo k miernemu zvýšeniu, hoci účelové 
prostriedky boli skrátené. Na úrovni STU bol zrušený fond obnovy. FEI z neho dostala príspevok na 
obnovu plavárne. Oprava sa predpokladá v minimalistickom variante, nevyhnutnom na udržaní 
plavárne v prevádzke. 
Dekan zdôraznil, že je na mieste, aby sa z peňazí určených na mzdy  vytvorila na ústavoch  rezerva, 
pretože na budúci rok sa ráta s 10 až 15 % poklesom dotačných  prostriedkov. 
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Rovnako pripomenul, že je nevyhnutné, aby prebiehali projektové a iné činnosti fakulty, ktoré sú 
dlhodobo návratné a tiež je potrebné zvýšiť výkonnosť fakulty.  
Prof. Hubinský sa spýtal na stanovisko EK k rozpočtu, ktorá odporučila predložený návrh rozpočtu 
schváliť. 
P. Tomčo zo ŠČ AS sa informoval, či sa v rozpočte nachádzajú aj položky priamo určené študentom. 
Tajomník informoval, že zostali len refundovateľné, iné aktivity nie sú zahrnuté, počíta sa s podporou 
road show ako každý rok. Štipendijný fond ostáva, investícia do fakultného HUBU nie je istá vzhľadom 
na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Prof. Hubinský spomenul sponzorstvo ako 
jeden z možných zdrojov pre študentov, s čím p. Tomčo nie celkom súhlasil. 
Mgr. Lackovič sa znovu vrátil k téme financovania TIŠ a pripomenul, že mzdový limit na TIŠ je problém 
aj vzhľadom k tomu, že daný objem donútil TIŠ podlimitovať počet pracovníkov. Spýtal sa priamo, či sa 
s TIŠ do budúcna ráta.  
Dekan fakulty ho ubezpečil, že určite áno, len sa musí nájsť vhodné riešenie. Podmienkou je 
zadefinovať finančné požiadavky zo strany TIŠ, aby sa dal problém riešiť. Uvedomuje si,  že vzhľadom 
ku COVID-19 TIŠ zanikli všetky podnikateľské činnosti. Tajomník podotkol, že treba nastaviť strategický 
plán, aby TIŠ fungoval. 
K téme rozpočtu sa vyjadril aj Dr. Drozda s otázkou, prečo sa fakulta nestiahne do 3 z 5 blokov a zvyšok 
neprenajme. Dekan sa vyjadril že je to  otázkou skôr na jednotlivé ústavy, aby zvážili možnosti. Každý 
ústav je silný v inom ohľade, nájsť spoločný model je preto na dlhé riešenie. Proces je veľmi zložitý. 
Prof. Hubinský na záver témy navrhol hlasovanie. 
 
Rozpočet FEI STU na rok 2020 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 

Schvaľovanie  Rozpočtu FEI STU na rok 2020 
Prítomní: 19 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
K bodu 5/ - Prerokovanie dokumentu „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných 
programov bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU“ 
Doc. Eleschová otvorila tému tým, že na študijný program (ŠP) Aplikovaná informatika  sa opäť 
prihlásilo viac uchádzačov, ako bol predpísaný počet. Podľa aktuálnych pravidiel je možné prijať buď 
počet určený limitom alebo všetkých, čo splnili podmienky prijatia, nič medzi tým. Dohodlo sa preto 
o úpravách prijímacieho konania pre ďalší akademický rok. Ak sa na ŠP prihlási viac študentov, dekan 
fakulty môže rozhodnúť o navýšení plánovaného počtu, max. však o 50 % oproti plánovanému počtu. 
Navýšenie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy nemusí byť rovnaké. Rozhodujú 
možnosti jednotlivých pracovísk. Ďalšou zmenou je, že si uchádzači môžu vybrať v rámci prihlášky už 
len 1 ŠP. Ide o to, aby sa dalo argumentovať prípadné neprijatie z kapacitných dôvodov.  
Prof. Hubinský otvoril diskusiu k danej téme – doc. Miklovičová podporila doc. Eleschovú, že  zmena 
rieši hlavne prípadné odvolania.  
Pedagogická komisia odporučila materiál schváliť, ako uviedol doc. Jančárik. 
 
Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU tvoria prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
 

Schvaľovanie  Ďalších podmienok prijímania na štúdium študijných programov bakalárskeho 
štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU 
Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0 

 
K bodu 6/ – Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU 
Prof. Hubinský oslovil dekana fakulty, aby podal návrh. Dekan fakulty sa poďakoval za slovo a  
pripomenul, že býva tradíciou, aby sa dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU stal 
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členom vedeckej rady FEI STU. Navrhol teda, aby bol prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. členom Vedeckej 
rady FEI STU. 
Keďže išlo o personálne schvaľovanie, muselo prebehnúť tajné hlasovanie. Operatívne bola navrhnutá 
sčítacia komisia v zložení prof. Rosinová, prof. Pavlovičová a za ZČ AS sl. Záňová.  
 
Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
tejto zápisnice. 
 
 Schvaľovanie Návrhu na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU 

Prítomní: 20 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 20 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov sčítacej komisii: 20 
Z toho neplatných: 0 
Počet platných hlasovacích lístkov: 20 
 
Výsledky hlasovania: za - 11, proti - 8, zdržali sa – 1 
Návrh dekana FEI STU na vymenovanie prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. za člena VR FEI STU bol 
schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 

 
K bodu 7/ – Schvaľovanie Harmonogramu volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie 1.11.2020 do 
31.10.2024 
Prof. Hubinský oboznámil prítomných s harmonogramom volieb s poznámkou, že v prípade schválenia 
musí byť tento zverejnený na web stránke fakulty a rovnako fyzicky na nástenke fakulty bezodkladne. 
Následne navrhol o harmonograme hlasovať. 
 
Harmonogram volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie 1.11.2020 do 31.10.2024 tvorí prílohu č. 9 tejto 
zápisnice. 
 

Schvaľovanie Harmonogramu volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie 1.11.2020 do 31.10.2024. 
 Prítomní: 20 

Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa – 0 
 

Týmto prof. Hubinský označil harmonogram za schválený a následne vyhlásil voľby. Vyhlásenie volieb 
do ZČ AS FEI STU bude takisto bezodkladne zverejnené na web stránke fakulty a na nástenke  AS FEI 
STU. 
 
K bodu 8/ – Rôzne 
Prof. Hubinský poskytol priestor na otázky, príp. pripomienky, a keďže žiadne neboli skonštatoval, že 
senát v tomto zložení určite prispel k zlepšeniu mnohých procesov na fakulte. Vyjadril presvedčenie, 
že kríza s COVID-19 čoskoro pominie.  
 
K bodu 9/ – Záver 
Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť s vierou, že sa opäť stretneme na novom 
zasadaní. 
 
 
 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 
             predseda AS FEI STU 
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Prílohy:  

1. Prezenčná listina zo dňa 30.6.2020 je priložená k originálu zápisnice. 
2. Výročná správa FEI STU za rok 2019. 
3. Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej komisie AS FEI z 24.6.2020. 
4. Stanovisko komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty AS FEI STU na Výročnú správu FEI STU 

za obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2020. 
5. Zápisnica zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU v Bratislave dňa 26. júna 2020. 
6. Rozpočet FEI STU na rok 2020. 
7. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia na FEI STU. 
8. Návrh na vymenovanie nového člena Vedeckej rady FEI STU. 
9. Harmonogram volieb do ZČ AS FEI STU na obdobie od 1.11.2020 do 30.10.2024. 

 

Overovatelia zápisnice:  

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.  ...................................  

Benedikt Höger    ...................................   

               
Zapísala dňa 30.06.2020: Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


