Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 19. 11. 2019
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, E. Miklovičová, Ž. Eleschová, P. Telek, R. Vargic, P. Miklovič,
V. Nečas, V. , Ľ. Rovanová, M. Bittera, M. Drozda, M. Donoval, P. Hubinský, T. Tomčo,
G. Rozinaj, F. Janíček, V. Kutiš, J. Pavlovičová, P. Lackovič, F. Uherek, J. Kardoš.
Dekan fakulty privítal prítomných a predstavil program KD.
1. Zmeny v zákonoch a právnych predpisoch o VŠ vzdelávaní
-

Dekan informoval o novej sústave študijných odborov, zákone o zabezpečení kvality VŠ
vzdelávania, o potrebe vytvorenia nových odborových komisií v nových odboroch,
o novej vyhláške o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
a ďalších súvislostiach.

-

Prodekanka Miklovičová informovala o nových študijných odboroch, ktoré na fakulte
v tejto súvislosti vznikli a o formovaní nových odborových komisií i voľbe predsedov
odborových komisií. V rámci OK budú zriadené programové komisie pre jednotlivé
zlúčené staré odbory. Predsedovia PK budú zároveň podpredsedmi OK. Taktiež
informovala o procese pripomienkovania návrhu nových akreditačných štandardov
(SAAŠ). V diskusii vystúpili: prof. Oravec, prof. Uherek, prof. Rozinaj.

-

Prodekania Eleschová informovala o pripomienkovaní návrhu akreditačných štandardov
a ich spracovaní. Dekan zdôraznil, že medzi zásadné pripomienky patrí otázka zaradenia
ŠP Kozmické inžinierstvo do nového študijného odboru Doprava, a prípravu žiadosti
o preradenie ŠP do odboru Elektrotechnika. Dokument s navrhovanými pripomienkami
bude zaslaný členom KD, ktorí môžu ešte obratom zaslať pripomienky. Do diskusie
prispeli prof. Nečas, prof. Janíček, doc. Bittera, prof. Kutiš.

-

Prodekanka Stopjaková informovala o novej vyhláške o postupe získavania vedeckopedagogických titulov docent a profesor, ako aj o súvislosti s novou sústavou študijných
odborov a akreditačnými štandardmi.

2. Projekty vedecko-výskumných kapacít a ostatné projekty
-

Dekan uviedol tento bod. Následne M. Donoval informoval, že fakulta podala niekoľko
projektov v OP Výskum a inovácie. „Kapacitné“ projekty fakulty predstavujú prostriedky
cca 3 mil. Eur za výskumné kapacity vykázané v období rokov 2016-2017. Dôležité bude
momentálne pripravovať ŽoP ešte v novembri 2019, ktoré by mohli byť refundované
v rámci 2019. Refundované prostriedky budú rozdelené podľa vytvoreného kľúča na
ústavy, kde 30% prostriedkov bude dočasne zadržaných na fakulte (nepredvídateľné
náklady) a neskôr prerozdelených opäť na príslušné ústavy. Prostriedky by mali byť
použité prevažne na rozvoj výskumnej infraštruktúry. V diskusii vystúpili Mgr. Lackovič,
prof. Oravec, prof. Janíček, prof. Rozinaj.

3. Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou (2SP)
-

Dekan informoval o vytvorení strediska 2SP.

-

Následne riaditeľ strediska M. Donoval informoval o predmete činnosti 2SP, ktorý je
orientovaný hlavne na spoluprácu s praxou a na získavanie a administratívnu podporu
zahraničných projektov (napr. Digital Europe, EIT, Interreg a ďalšie) a projektov ŠF EÚ.

4. Projekt ACCORD
-

Dekan uviedol tento bod. Prodekan P. Telek informoval o schválení a začiatku
implementácie projektu. Väčšina prostriedkov pôjde na dokončenie revitalizácie budovy
(blok A a blok T) a vybudovanie pasívnej časti počítačovej siete. Z projektu bude ďalej
hradená obnova prednáškových miestností a didaktická technika, revitalizácia celej
chodby na prízemí budovy, a poschodia -1. a -2. na bloku E. Fakulta odovzdala stavenisko
firme Strabag. Dokončenie exteriéru sa predpokladá v rámci roku 2020 a dokončenie
interiéru v roku 2021/2022. Časť prostriedkov je určená na vybudovanie výskumnej

infraštruktúry (laboratória). V diskusii vystúpili prof. Oravec, prof. Nečas, prof. Janíček,
prof. Pavlovičová, doc. Drozda, prof. Kutiš.
-

Dekan informoval, že rektor STU poveril Ing. M. Belka za zodpovednú osobu za projekt
ACCORD na univerzite.

5. Udržateľnosť UVP
-

Dekan informoval o požiadavke RSTU ohľadne prípravy finančných správ pre pracoviská
UVP vo veľmi krátkom termíne. Prodekan Telek osloví príslušných riaditeľov ohľadne
hospodárenia a udržateľnosti UVP a pošle požiadavku k príprave potrebných
dokumentov.

6. Organizačný poriadok dekanátu
-

Dekan informoval, že z dôvodu zmien v organizácii dekanátu a zriadeniu 2SP vznikla
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku. Tajomník fakulty informoval o jednotlivých
organizačných zmenách dekanátu a jeho pracovísk, ako aj o ich metodickom riadení
prodekanmi.

7. Informačné systémy na FEI
-

Prodekan Vargic informoval o vytvorení podstránky o informačných systémoch na FEI,
ktorá bola vytvorená na internetovej stránke fakulty na adrese:
https://www.fei.stuba.sk/sk/zamestnancov/informacne-systemy-nafei.html?page_id=5330

8. Finančné záležitosti
-

Tajomník zdôraznil, že začína obdobie prípravy finančného plánu fakulty na rok 2020
a predstavil koncept vytvárania rozpočtu.

-

Taktiež informoval o hospodárskom výsledku fakulty a požiadal riaditeľov ústavov, aby
sa snažili prostriedky na dofinancovanie európskych projektov z MŠVVaŠ získať čo
najskôr, nakoľko zálohovanie výdavkov v rámci týchto projektov nebude naďalej
únosné.

-

Tajomník informoval o príprave systému pravidelného hodnotenia zamestnancov
vedúcimi pracovníkmi. Nejde o celoplošné hodnotenie, ale o proces uplatňovaný iba pri
vytvorení/zmene pracovno-právneho vzťahu alebo jeho parametrov (zmena pracovnej
zmluvy, platový postup, obnovenie PZ, atď.). Tajomník pošle návrh dokumentu na
hodnotenie zamestnancov.

9. Rôzne
-

Dekan poďakoval pracovníkom fakulty, ktorí prispeli k príprave Slávnostného
zhromaždenia AO a diskusie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

-

Dekan informoval, že univerzita pripravuje novú metodiku delenia dotácie súčastiam
univerzity. Prodekanka Eleschová uviedla materiál, ktorý bude prediskutovaný s členmi
AS STU za FEI - navrhovaná metodika delenia dotácie pre podprogram 07711 je už
známa. Diskusia: doc. Drozda, prof. Oravec, prof. Kutiš, doc. Bittera, doc. Eleschová.

-

Prodekanka zdôraznila, že zodpovedný za predmet sa musí podieľať na prednáškach.

-

Prof. Nečas navrhol zmenu pri tvorbe Strategického fondu fakulty. Diskusia: prof. Oravec,
doc. Bittera.

-

Doc. Drozda požiadal o informáciu o procese propagácie fakulty. Informovalo vedenie.

Na záver dekan poďakoval prítomným za účasť na KD.
Zapísala: V. Stopjaková

