
   
  

  

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 3 / 2021 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 01. 06. 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  17 Ospravedlnení: Pavol Bisták 
 
Študentská časť:  7 Ospravedlnení: Benedikt Höger, Martin Závacký  
 
 
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 
 doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., člen AS STU za FEI STU 
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., člen AS STU za FEI STU 
 
 

Tabuľka s prezentáciou z aplikácie MS Forms  tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
  
Program: 
  

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

2.  Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU. 
3.  Aktuálne otázky FEI. 
4.  Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2020.  
5.  Schvaľovanie zloženia volebnej komisie a Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na 

funkčné obdobie od 01.11.2021-31.10.2023.  
6.  Rôzne. 
7.  Záver. 
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K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. V prvom rade sa hlasovalo 
o programe zasadnutia.  
 

Súhlasím s navrhovaným programom rokovania. 
Prítomní: 23 
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o schvaľovaní programu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
V súlade s rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí senátori – Martin 
Medvecký a Matej Repka. Predseda AS FEI STU skonštatoval, že overovatelia boli schválení. 
 
 
K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU 
Predseda Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou z predchádzajúceho 
zasadnutia.  

 
Súhlasím so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU z 18.5.2021. 

Prítomní: 22 
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Zápisnica z rokovania AS FEI STU č. 2/2021  bola schválená jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č. 2/2021 tvorí prílohu č. 
3 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 3/ - Aktuálne otázky  
Predseda senátu Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan informoval 
o schválení rozpočtu v rámci STU, a povedal, že sa môže pracovať na rozpočte pre FEI STU.  
V rámci opatrení v súvislosti s COVID-19 informoval o zmiernení opatrení – odporúča sa práca 
v kanceláriách a práca z domu sa povoľuje na základe požiadania. K zmene došlo vzhľadom 
k zlepšujúcej sa pandemickej situácii. 
K adreditáciám povedal toľko, že 31.5.2021 bol konečný termín pre podania. Prodekanka Miklovičová 
termín potvrdila a zároveň informovala o rozbehnutých štátniciach, o pedagogickom oddelení, ktoré 
pracuje na vážených študijných priemeroch, o počte uchádzačov na PhD. štúdium (v počte 55, z toho 
10 na ústavy SAV). 
Predseda senátu vravel o zmenách na rektoráte, momentálne dvaja prorektori požiadali o uvoľnenie 
z funkcie. 28.6.2021 by mal byť zvolený nový rektor, ktorý si zrejme zostaví nový tím. Už 2.6.2021 by 
sa mali otvárať obálky s menami kandidátov. 
 
 
K bodu 4/ - Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy (VS) FEI STU za rok 2020 
Dekan fakulty, prof. Oravec informoval, že aj na poslednej vedeckej rade sa hodnotila VS.  
Požiadal prodekanku Eleschovú, aby v krátkosti zhrnula VS za oblasť vzdelávania. Prodekanka 
Eleschová povedala, že jednotlivé kapitoly správy sú štandardné. Oproti predchádzajúcemu obdobiu 
víta fakt, že sa zvýšilo percento zapísaných študentov (pomer zapísaným k prihláseným ).  
Po nej vystúpila prodekanka Stopjaková za vedu. Predstavila najmä domáce a zahraničné projekty, 
získané prostriedky aj publikačnú činnosť. Projekty porovnávala medziročne, podľa úspešnosti, či 
celkového postavenia v rámci STU.  
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Slovo si zobral tajomník fakulty, ktorý skonštatoval, že pandémia výrazne ovplyvňovala situáciu a 
k rozpočtu sa teda pristupovalo konzervatívne. Bolo cítiť značný výpadok financií najmä z prenájmu  
športovísk, zo znalectva, nekonali sa inokedy veľmi úspešné Dni príležitostí ani iné akcie. Veľa 
prostriedkov sa míňalo v súvislosti s ochrannými opatreniami – nákup dezinfekcie, germicídnych 
žiaričov, upratovanie a dezinfekcia vo zvýšenej miere. Bol potrebný nákup IT techniky aj tam, kde 
predtým nebola potrebná. Čo bolo plusom, bola úspora energie na budove ako takej, úspora pri 
vyplácaní štipendií, ústavy si nedočerpali svoje limity. Uvedené úspory sa prenesú a budú 
rozpočtované pre ďalšie obdobie. 
Predseda sa poďakoval zástupcom vedenia  a požiadal predsedov komisií, aby predniesli svoje 
stanoviská k VS. 
Predseda Pedagogickej komisie Jančárik povedal, že k VS nemajú pripomienky a teda AS FEI STU 
odporúča materiál schváliť. 
Predseda Komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty Novák rovnako senátu odporučil VS schváliť. 
Predseda Ekonomickej komisie Kuzma odporučil VS schváliť, aj keď k správe mali viacero výhrad. 
Predseda senátu sa poďakoval a otvoril diskusiu k celej správe: 
Senátor Beláň pripomenul, že 30.6.2020 bolo na senáte schválené Uznesenie č.2./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“, ktoré nebolo realizované.  
Dekan zhrnul, že k veci sa veľa diskutovalo a v súčinnosti s tajomníkom, vedúcou ekonomického 
oddelenia, Ing. Kolenčíkovou a vedúcou oddelenia ľudských zdrojov, Ing. Ostrihoňovou sa vo veci 
viackrát stretli, na stretnutí bol raz prítomný aj senátor Beláň. Vec teda považoval za vybavenú.  
Tajomník riešenie v marci 2021 predstavil aj ekonomickej komisii. Dekan je preto prekvapený, že aj 
napriek týmto skutočnostiam komisia vydala sedemstranové stanovisko. 
Tajomník doplnil, že medzi stretnutiami vedenie stále hľadalo riešenie, akým by sa dal rozpočet lepšie 
a transparentnejšie pripraviť. Bol navrhnutý dokument pomocou SWOT analýzy, ktorý by mal 
riešeniu pomôcť. Ak sa to podarí, v lete bude zapracovaný do smernice. Tajomník ďalej skonštatoval, 
že je rád, že k problému prebiehala a prebieha rozsiahla debata, vníma to ako odborný spor, ktorý 
treba vyriešiť a verí, že ekonomická komisia bude k veci ďalej komunikovať. Stále to vníma ako 
nevyriešený problém. 
Predseda ekonomickej komisie Kuzma s vysvetlením súhlasil a bol rád, že tajomník predstavil zámer 
celú kontrolu zefektívniť a eliminovať nedostatky, ktoré sa pri tvorbe rozpočtu nachádzajú. 
Senátorka Rosinová povedala, že podľa nej bola pointa v tom, že senát by mal sledovať len čerpanie 
dotácií mimo projektov, a práve preto bola požiadavka na zadefinovanie financií už v rozpočte. 
Vyjadrila spokojnosť s tým, že v diskusii sa pokračuje a verí, že sa proces nastaví správne. 
Tajomník doplnil, že už v začiatku tvorby rozpočtu sa prostriedky nedelia na dotačné a nedotačné, 
a ich zadefinovanie v rámci rozpočtu je ozaj veľmi pracné a zložité. Fakulta by musela mať pracovné 
kapacity len pre tento účel. Bol zámer dopracovať rozpočtový modul už priamo do Magionu, ale 
nateraz to nie je reálne. Požiadavka bola aj na rektorát, kde ju rovnako neprijali. Aj zo strany 
rektorátu sa hľadá riešenie, čo sa ukázalo po príchode novej kvestorky. 
Predseda navrhol tento problém riešiť na úrovni AS STU, ktorý by mal podľa jeho názoru zaviazať 
kvestora/ku, aby bol softvér v tomto zmysle upravený a dopracovaný. 
Tajomník uviedol, že bude v tomto duchu s rektorátom komunikovať. 
Po diskusii predseda navrhol hlasovať o schválení Výročnej správy FEI STU za rok 2020. 
 

Súhlasím s predloženým znením Výročnej správy FEI STU v Bratislave  za rok 
Prítomní: 22 
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa – 1 

 
Predseda AS FEI STU skonštatoval, že znenie Výročnej správy FEI STU v Bratislave za rok 2020 bolo 
odsúhlasené. 
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Screenshot hlasovania so súhlasom s predloženým znením Výročnej správy FEI STU v Bratislave za rok 
2020 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 5/ - Schvaľovanie zloženia volebnej komisie a Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na 
funkčné obdobie od 01.11.2021-31.10.2023 
Ako prvej dal predseda senátu slovo predsedníčke ŠČ AS FEI STU Záňovej. Tá predstavila zloženie 
volebnej komisie k voľbám do ŠČ AS FEI STU. Pri výbere sa dbalo, aby kandidáti boli na 100 % aj 
naďalej študentami FEI STU a aby zároveň nemali ambície vo voľbách kandidovať. ŠČ AS FEI STU 
napokon takýchto kandidátov na svojom zasadnutí 24.5.2021 vybrala. 
Ako ďalej predsedníčka ŠC AS FEI STU uviedla, harmonogram vypracovali v rámci zásad volieb 
a konzultovali ho aj s predsedom Legislatívnej komisie AS FEI STU. 
Predseda doplnil, že harmonogram by sa mal kryť s harmonogramom doplňujúcich volieb do AS STU, 
senátorka Záňová súhlasila. 
Predseda pristúpil k hlasovaniu, v prvom rade k zloženiu volebnej komisie. 
 

Súhlasím s navrhovaným zložením VK pre voľby so ŠČ AS FEI STU. 
Prítomní: 23 
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda AS FEI STU skonštatoval, že zloženie volebnej komisie k voľbám do ŠČ AS FEI STU bolo 
jednohlasne odsúhlasené. 

 

Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným zložením VK pre voľby do ŠČ AS FEI STU tvorí prílohu 
č. 5 tejto zápisnice.  
 
Následne v rámci bodu 5 predseda navrhol hlasovať o schvaľovaní harmonogramu. 
 

Súhlasím s návrhom Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na volebné obdobie od 
1.11.2021-31.10.2023. 

Prítomní: 22 
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda AS FEI STU vyhlásil voľby do ŠČ AS FEI STU na obdobie od 1.11.2021-31.10.2023 v zmysle 
stanoveného harmonogramu. 

 

Screenshot hlasovania o súhlase s návrhom Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na volebné 
obdobie od 1.11.2021-31.10.2023 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 6/ - Rôzne 
Senátorka Rosinová vyslovila vďaku študentom za zodpovednosť pri príprave volieb a popriala ich 
zdarný priebeh. 
Predseda vyslovil presvedčenie, že voľby sa už budú konať prezenčne a že prebehnú korektne, bez 
akéhokoľvek negatívneho ovplyvňovania voličov. 
Senátorka Záňová potvrdila, že o probléme antikampane stále diskutujú a hľadajú spôsob, ako mu 
predísť. Verí, že voliť príde veľký počet voličov, na čo reagoval senátor Halgoš s poznámkou, že v 
zásadách je uvedené, že sa študentom pred voľbami môže poslať mail o ich konaní. Prodekanka 
Miklovičová povedala, že nie je problém, informatívny mail môže pedagogické oddelenie v čase 
poslať. 
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7/ Záver 
Predseda AS FEI pripomenul ešte termíny nadchádzajúcich zasadnutí PAS a AS FEI STU k rozpočtu FEI 
(15.6. a 22.6.), zároveň aj termín konania zasadnutia Akademickej obce. Prítomným sa poďakoval za 
pozornosť a dnešné zasadnutie ukončil. 
 
 

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

 
Prílohy:  

1. Tabuľka s prezentáciou. 
2. Screenshot hlasovania o programe zasadnutia. 
3. Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU z 18.5.2021. 
4. Screenshot hlasovania o súhlase s predloženým znením VS FEI STU v Bratislave za rok 2020. 
5. Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným zložením VK pre voľby do ŠČ AS FEI STU. 
6. Screenshot hlasovania o súhlase s návrhom Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na 

volebné obdobie 1.11.2021-31.10.2023.  
 

Overovatelia zápisnice:  

doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.   ...................................  
 
Bc. Matej Repka    ...................................   
               
Zapísala dňa 01.06.2021:   Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


