
   
  

  

 

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 4 / 2021 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 22. 06. 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie 
vzhľadom k pandemickej situácii. 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  16 Ospravedlnení: Vladimír Šály, Michal Tölgyessy 
 
Študentská časť:  6 Ospravedlnení: Branislav Štugner, Martin Závacký, Filip Hancko  
 
 
 
Hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
  Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 
  doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské  
  štúdium 
  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje 
  Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  
 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri 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 Rozpočtu FEI STU na rok 2021. 
5. Schvaľovanie zloženia volebnej komisie a Harmonogramu doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU na 

funkčné obdobie 23.05.2019-22.05.2023. 
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: 20 
Výsledky hlasovania: za - 20, 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 – Patrik Novák a 
Ján Šubjak. 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. 

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

 
Zápisnica z rokovania AS FEI STU č. 3/2021  bola schválená jednomyseľne. 
 

Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č. 3/2021 tvorí prílohu č. 
3 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 3/ - Aktuálne otázky  
Predseda senátu Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan informoval 
o administratívnych procesoch súvisiacich s akreditáciami, ktoré boli náročné, no aj napriek tomu sa 
zvládli. Akreditácie sú teraz v procese, neočakáva sa žiaden problém. 
K rozpočtu pripomenul, že sa tvoril v časovom strese, od 31.5.2021 do 15.6.2021, kedy bol 
predložený Kolégiu dekana FEI STU a následne Predsedníctvu AS FEI STU.  
Slovo si vzal tajomník fakulty, ktorú informoval o situácii s pandémiou. Vyjadril sa, že hoci je nateraz 
priaznivá, stav sa môže kedykoľvek zvrtnúť, musíme byť obozretní. Odporučil sledovať web 
automat.gov.sk, kde je všetko aktualizované. 
Senátor Novák položil tajomníkovi otázku, ako to s covidom vidí od nového akademického roka, či 
bude pokračovať výučba formou online alebo prezenčne. 
Tajomník odpovedal, že s istotou sa odpovedať nedá, 3. vlna isto príde, v čase jej prepuknutia sa 
budeme riadiť odporúčaniami rektorátu. Mala by sa zintenzívniť vakcinácia študentov, nakoľko je 
veľmi nízka. 
Dekan k veci doplnil, že konečné rozhodnutie k novému akademickému roku dá krízový štáb, ak to 
bude nutné vzhľadom k číslam. 
 
 
K bodu 4/ - Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2021 
Slovo dostal tajomník fakulty, ktorý rozpočet vizuálne prezentoval zdieľaním obrazovky. Pre lepšiu 
názornosť prechádzal jednotlivými kapitolami. Povedal, že medziročne dotácia výrazne narástla aj 
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vzhľadom k faktu, že sa zmenila metodika rozpisu zo strany STU pre jednotlivé fakulty. Nemalou 
mierou prispela aj podnikateľská činnosť, dary aj granty, či úspory hospodárenia z minulého roka. 
Predseda EK AS FEI STU informoval, že 21.6.2021 zasadala k rozpočtu ekonomická komisia, kde bol 
prítomný aj tajomník fakulty. V diskusii si prebrali mnohé detaily, no aj napriek tomu vzišli 
nezodpovedané otázky. Na tie tajomník odpovedal (po ich zodpovedaní predseda EK odporučil AS FEI 
STU rozpočet schváliť): 

 V prvom rade reagoval na otázku ohľadom 35 % z dotácie pri určení miezd ústavov. 35 % bola 
dohoda vedenia, ktorá by mala byť v smernici dekana pre tvorbu rozpočtu. 35 % by tak malo 
reprezentovať hrubú mzdu ústavov z neúčelovej dotácie bez doktorandov. Toto percento sa 
tak odvíja od tohtoročných a minuloročných 38 % z neúčelovej dotácie na hrubú mzdu s 
doktorandmi,  

 medziročné porovnanie rozpočtu rokov 2020 a 2021 bude písomne poskytnuté AS FEI STU 
dodatočne,  

 rozdiel v položke spotreba energií vo výške 775 704 € (na strane 6) a spotrebe energií vo 
výške 937 500 € (na strane 8) bol spôsobený odpočítaním predpokladaných refakturácií. 

Tajomník odovzdal slovo predsedovi senátu a ten otvoril diskusiu. 
Senátor Novák sa dopytoval, akým kľúčom je delená položka podprogramu 077 12 na ostatné 
pracoviská. Tajomník povedal, že prostriedky z podprogramu nemusia byť členené do bodky, časť je 
účelovo viazaná, časť nie. Stanovia sa priority a odhady, pričom často platí, že potreby presiahnu 
možnosti, zdroje sa preto delia práve podľa priorít. 
Senátora Nováka ďalej zaujímala revízia, na ktorú sa pýtal v súvislosti so žalúziami, keďže sú 
elektrické a vie, že mnohé sa kazia. 
Tajomník povedal, že je snaha žalúzie optimálne nastaviť a čo najviac predchádzať ich poruchovosti. 
Ročne sa na ich opravu minie cca 10 000 €, čo je neželateľné. Musia sa nastaviť inak, zo severnej 
strany možno budú fixne vyrolované. Čo sa týka opravy budovy všeobecne, až 5 % z celkového 
rozpočtu by malo ísť práve na účel opráv. 
Senátor Novák sa ešte spýtal na umývanie okien. Tajomník upresnil, že tie sú momentálne 
problémom, keďže máme cca 10 000 m2 opláštenia budovy. V týchto dňoch sa robí obstarávanie 
novej firmy na upratovacie práce, je to v procese. 
Senátorku Rosinovú zaujímalo v súvislosti s energiami, prečo sú aj tento rok na ne vyčlenené rovnaké 
prostriedky, ako pred rokom, kým ešte nebola budova zateplená. Nemali by byť nižšie? Tajomník 
odpovedal, že túto položku nastavuje STU centrálne. S úsporou prostriedkov za energie sa preto 
počíta. 
Po diskusii predseda senátu navrhol o schválení rozpočtu hlasovať. 
 

Súhlasím s návrhom Rozpočtu FEI STU na rok 2021. 
Prítomní: 21 
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa – 0 

 
Predseda AS FEI STU skonštatoval, že Rozpočet FEI STU na rok 2021 bol jednohlasne schválený. 

 

Screenshot hlasovania so súhlasom s predloženým znením Rozpočtu FEI STU na rok 2021 tvorí prílohu 
č. 4 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 5/ - Schvaľovanie zloženia volebnej komisie a Harmonogramu doplňujúcich volieb do ŠČ AS 
STU na funkčné obdobie 23.05.2019-22.05.2023 
Predseda senátu informoval, že doplňujúce voľby sa konajú vzhľadom k ukončeniu členstva 2 členov  
ŠČ AS STU za náš obvod. 
Senátor Halgoš ako predseda legislatívnej komisie uviedol, že po preštudovaní Zásad volieb do AS 
STU pripravil 3 uznesenia, aby schvaľovanie zloženia volebnej komisie a harmonogramu prebehlo 



  Zápisnica č. 4 / 2021 AS FEI STU 
  zo dňa 22. 06. 2021 

4 
 

 

korektne. Predseda senátu preto navrhol prečítať si a hlasovať o prvom z nich – Uznesenie č. 5.1 
v znení: 
 

AS FEI STU si uvedomuje, že do zvolenia nových členov ŠČ AS FEI (do 31.10.2021) pre volebné 
obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2023, sa niektorým členom študentskej časti AS FEI STU ako 
aj členom študentskej časti AS STU skončí členstvo, čím  nebudú obidva senáty 
uznášaniaschopné. Doplňujúce voľby do AS STU by sa mohli konať až keď AS FEI STU bude 
uznášaniaschopný a zvolí obvodnú volebnú komisiu (podľa článku 4 bod 3 Zásady volieb do AS 
STU) a vydá podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb na fakulte (podľa 
článku 4 bod 7 Zásady volieb do AS STU). Z tohto dôvodu na zasadnutí 22. júna 2021 AS FEI 
STU:  

 vydá a schváli podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb na fakulte, 
ktoré budú uvedené v dokumente s názvom „Harmonogram doplňujúcich volieb a 
pokyny na ich realizáciu do AS STU“,  

 zvolí členov obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod, ktorý tvoria členovia 
študentskej časti akademickej obce FEI. 

 
Súhlasím s textom Uznesenia č. 5.1. 

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

 
Predseda skonštatoval, že senátori sa jednohlasne vyslovili za súhlas s Uznesením č. 5.1 

 

Screenshot hlasovania so súhlasom s textom Uznesenia č. 5.1 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.  
 
Následne predseda komisie odovzdal slovo predsedníčke ŠČ AS FEI STU Záňovej, aby informovala 
o príprave Harmonogramu doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU na funkčné obdobie 23.05.2019 - 
22.05.2023. Senátorka Záňová povedala, že harmonogram vypracovali po vzore harmonogramu 
volieb do AS FEI STU, aby sa mohli konať v jeden deň. Sú medzi nimi drobné odlišnosti, ktoré 
vyplývajú zo zásad, najvýraznejšou je fakt, že voľby do AS STU musia byť prezenčné. 
Predseda senátu vyzval k diskusii, a keďže nenastala, navrhol prečítať si a hlasovať o prijatí Uznesenia 
č. 5.2 v znení: 
 

AS FEI STU schvaľuje dokument s názvom „Harmonogram doplňujúcich volieb a pokyny na ich 
realizáciu do AS STU“ (ďalej len „harmonogram“), ktorý predložila študentská časť AS FEI STU. 
Termíny uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s termínmi pre riadne voľby členov 
študentskej časti AS FEI STU a sú pre prípad, že dňa 16.09.2021 vyhlási predseda AS STU 
doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU pre volebný obvod ŠČ AO FEI. Ak vyhlásenie 
doplňujúcich volieb predsedom AS STU sa realizuje skôr, alebo neskôr, tak bude potrebné 
upraviť uvedené termíny v tomto harmonograme a pre tento prípad AS FEI STU poveruje 
predsedníctvo AS FEI úpravou termínov v tomto harmonograme, aby boli v súlade so 
Zásadami volieb do Akademického senátu STU. 

 
Súhlasím s návrhom Uznesenia č. 5.2. 

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

 
Predseda skonštatoval, že senátori sa jednohlasne vyslovili za súhlas s Uznesením č. 5.2 

 

Screenshot hlasovania so súhlasom s textom Uznesenia č. 5.2 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.  
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Po odsúhlasení Uznesenia č. 5.2 došlo k tajnému hlasovaniu ohľadom zloženia volebnej komisie 
doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU na funkčné obdobie 23.05.2019-22.05.2023, ktorú navrhla ŠČ AS 
FEI STU. Keďže členovia boli traja, hlasovanie prebehlo v troch blokoch. 
 

a/ Súhlasím s vymenovaním Bc. Zuzany Záňovej za predsedníčku obvodnej volebnej komisie 
pre doplňujúce voľby do ŠČ AS STU pre volebné obdobie od 23.5.2019 do 22.5.2023.  

Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 18, proti - 0, zdržali sa – 2 
 

b/ Súhlasím s vymenovaním Ing. Jána Šubjaka za člena obvodnej volebnej komisie pre 
doplňujúce voľby do ŠČ AS STU pre volebné obdobie od 23.5.2019 do 22.5.2023. 

Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa – 1 
 

c/ Súhlasím s vymenovaním Ing. Tomáša Debnára za člena obvodnej volebnej komisie pre 
doplňujúce voľby do ŠČ AS STU pre volebné obdobie od 23.5.2019 do 22.5.2023. 

Prítomní: 20 
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa – 1 
 

Predseda skonštatoval, že všetci členovia volebnej komisie boli odobrení a volebná komisia bola 
potvrdená. 
 

Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným zložením VK pre voľby do ŠČ AS STU tvorí prílohu č. 7 
tejto zápisnice.  
 
Následne v rámci bodu 5 predseda navrhol prečítať si a hlasovať o prijatí Uznesenia 5.3 v znení: 
 

AS FEI STU zvolil členov obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti 
AS STU v tomto zložení Bc. Zuzana Záňová, Ing. Ján Šubjak a Ing. Tomáš Debnár. Zloženie 
obvodnej volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU je schválené na 
obdobie od ich zvolenia do prvého zasadnutia AS FEI STU po riadnych voľbách do študentskej 
časti AS FEI STU pre volebné obdobie od 01.11.2021 do 31.10.2023. 
Súhlasím s návrhom Harmonogramu volieb do ŠČ AS FEI STU na volebné obdobie od 
1.11.2021-31.10.2023. 
 
Súhlasím s navrhovaným znením Uznesenia č. 5.3. 
 

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

 
Predseda skonštatoval, že senátori sa jednohlasne vyslovili za súhlas s Uznesením č. 5.3. 

 

Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným znením  Uznesenia č. 5.3 tvorí prílohu č. 8 tejto 
zápisnice.  
 
 
K bodu 6/ - Rôzne 
Senátor Novák v súvislosti s akreditáciami uviedol, že v rámci predmetov je niekoľko takých, ktoré sa 
prekrývajú a „zbytočne“ ich učia viacerí pedagógovia. Spýtal sa, či by nebolo v rámcii optimalizácie 
správne, aby sa to zmenilo. Prodekanka Miklovičová odpovedala, že spisy zosúladenia študijných 
programov sú už podané, čiže nateraz to možné nie je. Racio aj logiku to má, keďže „prekryvy“ sú. 
Navrhuje preto túto tému prediskutovať v budúcnosti. Senátorka Rosinová informovala, že oddelenie 
matematiky je značne zdecimované, pedagógovia sú veľmi preťažení. Dekan povedal, že problém sa 
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už riešil aj na Kolégiu dekana. Bude pre to založená pracovná skupina. Senátor Vojvoda uviedol, že už 
sa rokuje aj s FMFI, aby sa vec pohla. Prodekanka Miklovičová informovala, že problému sa venuje aj 
prodekanka Eleschová. 
Senátor Novák sa ešte tajomníka fakulty spýtal, či je možné vidieť, ako sa rozpočet delí ďalej pre 
jednotlivé pracoviská. Tajomník mu povedal, že sa na tom ešte stále pracuje a riaditelia jednotlivých 
ústavov budú informovaní, aby mali prehľad.  
Senátorka Rosinová požiadala o % vyjadrenie delenia dotácii tak, ako to bývalo v minulosti. 
  
 
7/ Záver 
Predseda AS FEI sa poďakoval všetkým zúčastneným za prácu v senáte, zdôraznil, aby sa k voľbám nič 
nepodcenilo. Pripomenul voľby rektora STU a vyjadril presvedčenie, že kandidáta sa podarí zvoliť. 
 
 

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 1.6.2021. 
4. Screenshot hlasovania o súhlase s návrhom Rozpočtu FEI STU na rok 2021. 
5. Screenshot hlasovania o súhlase s textom Uznesenia č. 5.1. 
6. Screenshot hlasovania o súhlase s návrhom Uznesenia č. 5.2. 
7. Screenshot hlasovania o schvaľovaní volebnej komisie. 
8. Screenshot hlasovania o súhlase s navrhovaným znením Uznesenia č. 5.3. 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Patrik Novák, PhD.   ...................................  

Ing. Ján Šubjak   ...................................   

               
Zapísala dňa 22.06.2021:   Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


