
 

 

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE 

Zápisnica č. 4 / 2022 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 12. 7. 2022 on-line formou 

 

Prítomní: 
Zamestnanecká časť: 15 Ospravedlnení: Gabriel Juhás, Pavel Lackovič, Vladimír Šály 

 
Študentská časť: 4 Ospravedlnení: Tomáš Debnár, Eunika Farkašová, Zoltán Szitás,  
  Martin Závacký 

 
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 
Ing. Stanislav Sojak, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium 
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 
doc. Ing. Radoslav Vargic, prodekan pre informatizáciu a 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 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., člen AS STU za FEI STU 
Ing. Zuzana Záňová, členka AS FEI STU za ŠČ s pozastaveným členstvom 
 
 

Prezenčná listina 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 STU. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2022. 
5. Rôzne. 

6. Záver. 

K bodu 1 / - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice. 
Predseda senátu privítal hostí na on-line zasadnutí z dôvodu dovolenkovej sezóny. V súlade s 

rokovacím poriadkom boli navrhnutí overovatelia zápisnice – senátori Bisták a Hőger.  

Následne predseda navrhol hlasovať za vybraných overovateľov zápisnice. 

Súhlasím s navrhnutým overovateľmi zápisnice. 
Prítomní: 16 
Výsledky hlasovania   za: 15 proti: 0 zdržali sa: 1 

Printscreen hlasovania tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
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K bodu 2 / - Schvaľovanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia. 
Predseda senátu sa spýtal, či súhlasia so znením poslednej zápisnice tak, ako im bola poslaná mailom 

6.7.2022. Prítomní senátori vyjadrili kladnú odpoveď a tak predseda navrhol, aby sa o správnosti 

zápisnice hlasovalo. 

Súhlasím so znením zápisnice z predošlého zasadnutia AS FEI STU. 
Prítomní: 18 
Výsledky hlasovania   za: 18 proti: 0 zdržali sa: 0 

Printscreen hlasovania tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

K bodu 3 / - Aktuálne otázky FEI STU. 
Predseda senátu rovno odovzdal slovo dekanovi fakulty, ktorý informoval senát o tom, že: 

- Správna  rada  STU  schválila  20.6.2022  rozpočet  STU,  
- 10.7.2022 sa konečne po dvoch rokoch konali promócie prezenčne, 
- stavba na fakulte prebieha, dekan odovzdal slovo prodekanovi Telekovi. 

Prodekan upresnil, že: 
- k stavbe bol rektorom podpísaný dodatok č. 3, ktorý sa týka rozšírenia projektu, 
- stavba by mala byť 15.10. t.r. odovzdaná, 
- do 31.8.2022 by mali byť na 90 % auly k dispozícii a do začiatku semestra na 100 %, aby 

nijako negatívne neovplyvnili úvod do štúdia, 
- v rámci kontrolných dní sa upriami pozornosť hlavne na auly, aby to tak skutočne bolo, 
- okrem prác v aulách bude ešte veľa vysprávok (stúpačky, „nedorobky“, odstraňovanie 

nedostatkov). 
Predseda senátu sa spýtal na problém s výškami tabúľ a plátien. 
Prodekan Telek informoval, že problém je vyriešený. Čo sa týka stupienka pri tabuliach, hrana bude 
výrazne označená žlto-čiernou páskou, čo sa momentálne javí ako jediné riešenie vzhľadom k cene 
a času. 
Prodekanka Miklovičová informovala o aktuálnych číslach: 

- na Ing. štúdium bolo podaných 428 prihlášok, bude sa prijímať 344 študentov, z toho 58 
podmienečne, 

- na PhD. štúdium bolo 47 prihlášok, 45 sa prijíma, z toho 34 na denné štúdium, ostatní 
externe. 

Tým boli aktuálne otázky uzavreté. 

K bodu 4 / - Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2022. 
Tajomník fakulty cez zdieľanú obrazovku rozpočet detailne prezentoval. Podotkol, že rovnako bol 
rozpočet prezentovaný aj na zasadnutí ekonomickej komisie AS FEI STU a následne aj na zasadnutí 
Predsedníctva AS FEI STU. K rozpočtu uviedol, že: 

- schvaľuje sa neskoro, doteraz sme v provizóriu, 
- rozpočet sa plánuje vyrovnaný, aby bol hospodársky výsledok na 0,  

- máme vyššiu dotáciu ako iné fakulty s nemalými zostatkami z minulých rokov,  

- prostriedky určené na  pedagogickú činnosť majú nižší objem ako prostriedky pre vedu 

a výskum, doteraz to bývalo opačne, 

- čerpanie veľkej časti dotácie určuje ministerstvo školstva, 

- mimorozpočtové zdroje sú oveľa nižšie, ako by sme chceli,  

- značne poklesla najmä podnikateľská činnosť, z toho dôvodu je nutné hľadať jej iné formy,  

- pre použitie účelových finančných prostriedkov pre excelentné výskumné súčasti je 

nastavená veľmi komplikovaná metodika ich použitia v praxi: 

o  ide o cca 1,6 mil. € 

o  sú viazané najmä na mzdové ohodnotenie zamestnancov excelentných pracovísk, 

o  výkaz o ich čerpaní sa musí odovzdať MŠVVaŠ , 
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o  za kvalifikované rozdeľovanie týchto prostriedkov bude zodpovedná Komisia na 

podporu excelentného výskumu FEI STU, 

- pre opravy a investície je pridelená menšia časť ako minulý rok. 

Predseda senátu sa tajomníkovi poďakoval a slovo odovzdal predsedovi EK, aby sa k rozpočtu 
vyjadril. Senátor Kuzma uviedol, že EK na svojom zasadnutí rozhodla, že senátu odporučia daný návrh 
rozpočtu schváliť. 
V rámci diskusie nemal nik pripomienky ani návrhy, preto predseda senátu navrhol o schvaľovaní 
návrhu rozpočtu hlasovať. 
 
 Súhlasím s návrhom rozpočtu FEI STU na rok 2022 v predloženom znení.  

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

Predseda konštatoval, že návrh rozpočtu bol schválený. 
 
Printscreen hlasovania o rozpočte tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Rozpočet FEI STU na rok 2022 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

K bodu 5/ Rôzne. 
Slovo si vzal doc. Kardoš, ktorý informoval o tom, že 29.6.2022 bola podpísaná Kolektívna zmluva, 
30.6. nadobudla účinnosť, je už aj na web stránke fakulty. 
K rôznemu sa už nik iný nevyjadril. 

K bodu 6/ - Záver. 
Predseda senátu sa všetkým veľmi pekne poďakoval za účasť. 

 

 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r. 

predseda AS FEI STU 
 

Prílohy: 
1. Prezenčná listina. 
2. Printscreen hlasovania o overovateľoch. 
3. Printscreen hlasovania o zápisnici. 
4. Printscreen hlasovania o rozpočte. 
5. Návrh Rozpočtu FEI STU na rok 2022. 

 
 

Overovatelia: 
Ing. Pavol Bisták, PhD.  ______________________  

Bc. Benedikt Hőger  ______________________ 

 

Zapísala dňa 12. 07. 2022: Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU 


