
Zápis z porady vedenia FEI STU 16. 02. 2021 
 
Prítomní online: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, Ž. Eleschová, E. Miklovičová, P. Telek, 

P. Miklovič, P. Hubinský. 

1. Informácie z Kolégia rektora 

Dekan informoval o vybraných bodoch z rokovania Kolégia rektora konaného dňa 15.2.2021: 
• aktuálna pandemická situácia na STU sa nemení, 
• proces akreditácie a prípravy VSK STU: 

o je otvorená otázka harmonogramu a schvaľovania VSK STU v kontexte žiadostí 
o akreditáciu nových ŠP, 

o prebieha diskusia k požiadavke agentúry o nemennej „pätici“ pedagógov 
garantujúcich ŠP a vyučujúcich profilové predmety v jednotlivých stupňoch 
štúdia. 

• rozpočet STU je v procese prípravy a bude mať novú formu,  
o tajomník FEI uviedol, že sa bude konať rokovanie Rozpočtovej rady STU, ktorej 

členmi sú tajomníci fakúlt. Za FEI do rozpočtovej rady kvestorka nominovala 
doc. M. Bitteru. 

2. Uznesenie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave prijaté na zasadnutí 9.2.2021 

Dekan informoval o prijatí uznesenia VR FEI STU, v ktorom VR FEI STU nesúhlasí so súčasnými 
procesmi, ktoré chcú zásadným spôsobom obmedziť akademické slobody. VR FEI STU sa 
pripája k stanovisku Univerzity Komenského.  
Vedecká rada FEI STU nesúhlasí s nárastom administratívnej záťaže, obzvlášť v súvislosti s 
novou akreditáciou. Ohradzujeme sa proti zaťažovaniu vedeckých a pedagogických kapacít 
administratívnymi povinnosťami a celkovému nárastu administratívy v školstve. 

3. Návrh člena Etickej komisie STU 

Vedenie FEI navrhuje za člena Etickej komisie STU prodekana R. Vargica. 

4. Kapitálová dotácia pre STU 

MŠVVaŠ SR bude poskytovať  v rámci štátneho rozpočtu dotácie na kapitálové výdavky. 
Tajomník navrhol predložiť požiadavku na odstránenie havarijného stavu centrálnej 
výmenníkovej stanice TÚV. 
Prod. Telek konštatoval, že navrhne iný model financovania tejto akcie a informoval, že FEI je 
schopná pripraviť podklady pre odstránenie havarijnej situácie IT infraštruktúry fakulty, 
konkrétne aktívnej vrstvy. Pasívna vrstva infraštruktúry je obsiahnutá v projekte Accord. 
Vedenie sa uznieslo, že predloží kvestorke požiadavku na odstránenie havarijného stavu 
aktívnej vrstvy IT infraštruktúry. 

5. Informácie k druhej fáze revitalizácie budovy 

Prod. Telek informoval o nutnosti obstarania stavebného dozoru. V spolupráci s tajomníkom 
pripravia podklady pre Ekonomickú komisiu AS FEI. 
Úloha: Pripraviť podklady pre EK. Z: tajomník, Telek. T: 1.3.2021 
 
V súvislosti so stavebnými prácami je potrebné presťahovať kanceláriu SOSA. 
Úloha: Zmenu prerokovať s prof. Ballom . Z: tajomník. T: 1.3.2021	



6. Upratovacia služba 

Tajomník zaslal členom vedenia podklady na VO upratovacích služieb: návrh Zmluvy 
a podklady pre vypracovanie cenovej ponuky. 
Úloha: Pripomienkovať podklady. Z: vedenie. T: 19.02.2021 

7. Zmeny v redakčnej rade Elektrotechnického časopisu 

Dekan informoval, že prof. Breza zaslal návrh zmeny v redakčnej rade časopisu. Návrh bude 
zaslaný členom vedenia. 
Úloha: Pripomienkovať návrh. Z: vedenie. T: 19.02.2021 

8. Príkaz dekana č. 3/2020 Pravidlá kalkulácie nákladov na riešenie úloh výskumu a vývoja 

Tajomník pošle vedeniu dodatok č. 2 k Príkazu dekana č. 3/2020 na pripomienkovanie.  
Úloha: Pripomienkovať dokument. Z: vedenie. T: 19.02.2021 

9. Termíny 

23.2.2021 – stretnutie vedenia bude len v nevyhnutnom prípade 
2.3.2021 – Kolégium dekana – prerokovanie zámerov existujúcich ŠP na zosúladenie 
9.3.2021 – Vedecká rada – schvaľovanie zámerov existujúcich ŠP na zosúladenie 
16.3.2021 – stretnutie vedenia 

10. Kontrola úloh 

Kalkulácia hodinových sadzieb pre DoVP, DoPČ, DoBPŠ 
Tajomník informoval, že Ing. Ostrihoňová preverila možnosť nastavenia hodinovej sadzby na 
základe dvojnásobku tarifného platu, ale nie je to možné. Ing. Ostrihoňová vypracovala 
materiál, ktorý dekan zaslal členom vedenia. 
Úloha: Nájsť iné riešenie, napr. zosúladenie riešiteľských kapacít. Z: tajomník, 
prod. Stopjaková. 

80. výročie výchovy elektrotechnikov a informatikov 
Zodpovedné osoby za organizáciu osláv budú tajomník, prod. Telek a prod. Vargic. 
Úloha: Pripraviť koncept osláv. 

Cloud 
Prod. Vargic prezentoval návrh: zmluva bude pokračovať do konca roka, zatiaľ sa nebudú na 
financovaní podieľať jednotlivé pracoviská. 
Úloha: Pripraviť návrh, ako sa bude pokračovať v ďalšom období. Z: prod. Vargic. 

11. Rôzne 

Poverenia pre kandidátov na garantov nových ŠP 
Prod. Miklovičová informovala o pripravených povereniach pre kandidátov na garantov 
nových ŠP, aby mohli jednotlivé Rady ŠP vypracovať návrhy na predloženie žiadosti o 
akreditáciu nového študijného programu agentúre SAAVŠ. 
 
Počty študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia v LS 
Prod. Eleschová informovala o počtoch študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia v LS, úbytok 
po ZS je 22% (180 študentov z 810 nesplnili podmienku pre pokračovanie v štúdiu (min. 10 
kreditov za ZS) alebo zanechali štúdium na vlastnú žiadosť. Materiál bude zaslaný vedeniu 
a riaditeľom. 



Návrh zavedenia odmien pre členov komisií a oponentov HaI konaní  
Prod. Stopjaková navrhla, aby boli členovia komisií a oponenti HaI konaní odmeňovaní, 
podobne ako členovia komisií na obhajobu dizertačných prác a oponenti dizertačných prác.  
Úloha: Pripraviť štatistiku počtu členov komisií a oponentov HaI konaní za vybrané obdobie. Z: 
prod. Stopjaková. 

 
Zapísala: Eleschová 
Overil: Miklovič 
 
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:  

• Pripraviť vyhodnotenie publikačnej činnosti pre oblasti výskumu 15+17 a oblasť výskumu 
16 (IKT). Z: Stopjaková. Úloha trvá.  

• Hľadať osobné kontakty na vysoké školy na Ukrajine, v Srbsku, Rusku, Bielorusku ohľadne 
prípadného vytvárania spoločných ŠP. Z: riaditelia ústavov a členovia vedenia. Úloha trvá.  

• Zatemniť DE 150 a DE 300 Z: Miklovič, Úloha trvá. Z finančných dôvodov nie je možné úlohu 
v súčasnosti splniť. 

• Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení akreditácie. 
Úloha trvá.  

 


