
Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 31.5.2022 

 
Zúčastnení: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Otvorenie 
Dekan, prof. Oravec, otvoril rokovanie a privítal zúčastnených. 
 
Bod 1- Periodické hodnotenie tvorivej činností 2014-2019 
Dekan prof. Oravec udelil slovo prodekanke prof. Stopjakovej, ktorá vysvetlila pojmy 
používané v procese predkladania požadovaných dát a oboznámila prítomných s termínmi, 
ktoré je potrebné v procese hodnotenia dodržať. Prioritne sa odvolala na smernicu č. 36/2022 
o periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (v 
prílohe). Žiadosť o posúdenie spôsobu výberu (25 jedinečných výstupov) je potrebné odovzdať 
do 15.6.2022 a žiadosť o PHTČ do 15.7.2022. 45% dotácie bude v ďalšom období pridelených 
na základe týchto údajov. Prezentácia prof. Sopjakovej je súčasťou zápisu. 
 
Prof. Janíček uviedol, že údaje od OĽZ prezentované prof. Stopjakovou nie sú v súlade 
s kvalitou jednotlivých pracovníkov ústavu, z toho dôvodu, že niektorí pracovníci publikujú 
minimálne a preto nie je potrebné uvádzať ich publikácie. Prodekanka prof. Stopjaková 
vysvetlila, prečo sú uvedené údaje presné. Doc. Donoval si myslí, že je potrebné neriešiť 
ministerstvom daný postup, čo nevieme ovplyvniť a sústrediť sa na výsledok, tak aby sme mali 
čo najviac finančných prostriedkov v 2024. Dekan prof. Oravec súhlasil s doc. Donovalom, ale 
pripomenul, že ministerstvo neskoro informuje VŠ o zmene financovania a tým pádom je 
nemožné plánovať svoju činnosť. Prodekanka prof. Stopjaková vyzvala členov KD, aby precízne 
komunikovali výber publikácií s autormi.  
 
Bod 2- ACCORD 
Dekan prof. Oravec poďakoval prof. Janíčkovi a prodekanovi Telekovi za úspešné riadenie 
revitalizácie v rámci projektu ACCORD a za to, že napriek zložitosti revitalizácie sa v niektorých 
prednáškových sálach mohol realizovať pedagogický proces. Súčasne informoval KD o 
nesúrodých informáciách zo strany kvestora. Dekani dali na ostatnom kolégiu rektora 
požiadavku , aby bola predložená informácia o stave čerpania projektu ACCORD.  
Prof. Janíček informoval Kolégium dekana, že rektor predložil na akademickom senáte 
informáciu,  aby každá fakulta podala informáciu, koľko finančných prostriedkov jej chýba na 
dokončenie stavieb pre jednotlivé sňučasti STU. Postoj univerzity by mal byť taký, že máme 
záujem vyčerpať všetky zdroje ACCORDu. Súčasne prof. Janíček informoval, že na 2.6.2022 
zvolá poverencov jednotlivých pracovísk fakulty. Súčasne apeloval na riaditeľov ústavov, aby 
ich poverenci čítali zápisy z porád, ktoré sú im zasielané. Prof. Janíček požaduje, aby sa počas 
projektu ACCORD zastavili všetky ostatné stavby. Celá stavba je veľmi zložitá a vyžaduje si 
koordináciu všetkých zložiek.  
 
Tajomník upozornil prof. Janíčka, že zastavenie ostatných stavieb nie je možné, ale súhlasil, 
že vzájomná koordinácia je nevyhnutná. 
 
Prodekan Telek poďakoval prof. Janíčkovi. Čo sa týka ACCORDu FEI má všetko pod kontrolou 
a informácie od kvestora považuje za neopodstatnené. FEI je pripravená vyriešiť všetky 
problémy, ktoré ACCORD má. Je dôležité, aby o stavbách, ktoré sa realizujú, bol tím okolo 
ACCORDu informovaný aspoň dva týždne dopredu.  



 
Súčasne prof. Janíček informoval Kolégium dekana, že pre zabezpečenie plynulej a efektívnej 
realizácie vertikálnych rozvodov optickej chrbtice je navrhnutý nasledovný postup pre blok A: 
Dôležité je vykonať podrobnú obhliadku všetkých dotknutých priestorov na bloku A, určených 
pre vertikálne rozvody optickej chrbtice 
Na základe tejto obhliadky bude možné stanoviť pracovný postup a s primeranou presnosťou 
a odhadnúť čas potrebný na realizáciu jedného bloku. Blok A je vybraný ako vzorový, a na 
základe skúsenosti z bloku A budú realizované všetky ostatné bloky.  
Výsledkom obhliadky pre blok A bude: 

 Zoznam miestností ktoré budú musieť byť súčasne prístupné pre montážnu skupinu. 
(sprístupnený priestor a vypratané miestnosti v ktorých práce budú realizovať) 

 Návrh predpokladaného času na realizáciu etapy bloku A. (Zatiaľ predpokladáme, že 
jedna  etapa = jeden blok budovy, toto je ale potrebné overiť pri podrobnej obhliadke 
bloku A). 

 Návrh harmonogramu realizácie jednotlivých etáp (predpoklad ukončenia je koniec 
júla – začiatok augusta). 

Súčasne bola navrhnutá obhliadka bloku A, za účasti zástupcov TPO tak, aby bolo možné 
zabezpečiť prístup dňa 6.6.2022 od 8:00 hod.  
 
Úloha 
Zabezpečiť, aby akékoľvek stavebné úpravy realizované v rámci budov FEI STU boli minimálne 
dva týždne pred realizáciou nahlásené prof. Janíčkovi, prodekanovi Telekovi a vedúcemu TPO. 
Z: vedúci zamestnanci, T: priebežne 
 
Počty prihlášok na Bc. štúdium 
Prodekan Sojak informoval KD o počte uchádzačov o štúdium na FEI (v prílohe). Druhé kolo 
prijímacieho konania sa bude otvárať 6.6. 2022, okrem študijných programov Aplikovaná 
informatika, Robotika a kybernetika a Elektrotechnika. Dekan prof. Oravec informoval 
Kolégium dekana, že celá STU má nárast v počte uchádzačov okrem MTF a SjF. 
 
Situácia na ÚIM 
Dekan prof. Oravec vyzval Doc. Drozdu, aby informoval KD o situácii ohľadom personálneho 
zabezpečenia pedagogického procesu na ÚIM s odvolaním sa na úlohu z Kolégia dekana 
konaného 29.3.2022 (bod 10 zápisu) a to: Vypracovať v písomnej forme analýzu ŠP API a to 
z pohľadu personálneho zabezpečenia, finančného hľadiska ako aj možných domén  
spolupráce s inými ústavmi. Doc. Drozdaanalýzu nepredložil, informoval len ústne v zmysle, že 
situácia je zložitá. V Bratislave nie sú matematici. Prof. Rozinaj poukázal na FIIT, kde po veľkom 
odlive zamestnancov to FIIT zvládla. PhDr. Rovanová poukázala na podobné problémy aj 
v prípade IKAL. Prebehla diskusia medzi členmi Kolégia dekana. Dekan prof. Oravec vyjadril 
názor, že zmeny v prvom ročníku štúdia, najmä využitie online formy vzdelávania sú možná 
cesta, ako riešiť problémy nepomeru študentov na vyučovaní a počtu kvalifikovaných 
pedagógov a je potrebné takéto vyučovacie metódy čo najskôr aplikovať v praxi.  
 
Gastrolístky a homeoffice 
 

Prizvaná  vedúca OĽZ Ing. Ostrihoňová informovala členov Kolégia dekana o odsúhlasovaní 
žiadostí o homeoffice v  podmienkach FEI STU. Ing Ostrihoňová informovala, že v zmysle 
platného príkazu rektora 1/2022 aktualizovaného 21.04.2022, vstup zamestnancov na 



pracovisko nepodlieha žiadnym obmedzeniam. Prácu z domácnosti v zmysle §250b ods.2 
možno dohodnúť len vo výnimočných prípadoch. Z uvedeného vyplýva, že žiadosti o 
homeoffice je potrebné zadávať v EDS na dni a v EDS je možnosť uviesť miesto výkonu do 
kolónky – Poznámka žiadateľ. Uvedené je dôležité ako pre kontrolu nadriadeného, tak pre 
kontrolu napr. Inšpektorátu práce. 
 

Súčasne Ing. Ostrihoňová informovala, že kolektívna zmluva 2022 nie je stále schválená. Home 
office je poskytovaný len v zmysle §250 b., t.j. v mimoriadnej situácii a poskytované 
gastrolístky sú benefitom k tomu. Prioritou STU sú vlastné stravovacie zariadenia. Novela 
zákona o dani z príjmov v nadväznosti na znenie smernice rektora 9/2021 Podmienky 
zabezpečovania stravovania zamestnancov STU koliduje s Kolektívnou zmluvou a Zákonníkom 
práce, čo nám komplikuje aplikovať jednotlivé ustanovenia v praxi. Nakoľko platná legislatíva 
stanovuje dodaňovanie poskytovaných lístkov ex post, fakulta musí plniť tieto povinnosti. 
Snahou vedenia je vyjsť zamestnancom čo najviac v ústrety, preto dospelo k rozhodnutiu 
poskytnúť na základe odsúhlasených zoznamov z pracovísk zálohy/preddavky na gastrolístky 
pre zamestnancov využívajúcich home office rovnako, ako aj pri poberateľoch zo zdravotných 
dôvodov. V takomto prípade nie je  nutné dodaňovanie. Toto je účinné od 01.06.2022.  Všetky 
zálohy poskytované v súvislosti so stravovaním sú vratné, t.j. pri zmene legislatívy alebo 
skončení pracovného pomeru budú zúčtované. Podrobnosti ohľadne stravovania na FEI STU a 
aktuálnych zmenách budú zaslané na pracoviská a prezentované na porade tajomníčok, 
31.05.2022 o 10:00 
 
Protestné zhromaždenie 
Doc. Kardoš informoval členov Kolégia dekana o pripravovanom protestnom zhromaždení 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy ako reakciu na problémy súvisiace s riadením 
rezortu školstva zo strany štátu. Uviedol, že vďaka enormnému nárastu inflácie, zvýšeniu cien 
energií a zdražovaniu potravín životná úroveň zamestnancov školstva klesá a všetkým typom 
škôl a školských zariadení hrozí finančný kolaps. Protestné zhromaždenie je organizované na 
15. júna 2022 (streda) v Bratislave na Námestí SNP. Protestné zhromaždenie sa koná na 
podporu najmä týchto požiadaviek: 
- valorizácia tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. júla o 10 %, 
- úprava platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala na 
úrovni minimálnej mzdy, 
- dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských 
zariadení. 
Doc. Kardoš požiadal o súčinnosť vedenia pri informovaní zamestnancov fakulty.  
 
Rôzne 
Na záver dekan poďakoval všetkým za účasť na riadnom zasadnutí Kolégia dekana. 
 
Zapísali: P. Miklovič 
Overila: J. Pavlovičová 


