
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

                                             Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 22.11.2013 o 13 hod. v zasadačke dekana 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI: 17 Ospravedlnený: Dr. Dunajčík 

Študentská časť AS FEI: 9 

Hostia: prof. Juhás, Ing. Telek, doc. Žiška, doc. Oravec, doc. Šturcel, prof. Murgaš, Mgr. 

Drozda, M. Bachratá 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 

2. Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb na ÚAMT 

3. Doplnenie študentskej časti AS FEI STU o prvého náhradníka 

4. Voľba volebnej komisie – skrutátorov 

5. Prerokovanie návrhu na nové študijné programy Bc. a PhD. štúdia na FEI STU 

6. Vyjadrenie AS FEI STU k návrhu dekana na zmenu názvu ÚRPI 

7. Prerokovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania na Ing. štúdium na FEI STU 

v šk. roku 2014/2015“ 

8. Odsúhlasenie návrhu na zloženie Disciplinárnej komisie FEI STU 

9. Aktuálne otázky FEI STU 

10. Prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s Koncesnou zmluvou o prevádzke stravovacej 

jednotky FEI STU 

11. Doplňujúce voľby do orgánov AS FEI STU 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 

Zasadnutie akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. 

V úvode sa o slovo prihlásila doc. Rosinová s pripomienkou k 10. bodu programu – AS 

nedáva súhlas s Koncesnou zmluvou o prevádzke stravovacej jednotky. 

Ing. Telek odpovedal, že vedenie potrebuje súhlas senátu, ktorý predložia na zasadnutie AS 

STU. 

Predseda požiadal o schválenie predloženého programu: 

za- 24, proti-0, zdržali sa-2 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a Patrik Jagelka. 

Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-2 

Navrhnutí overovatelia boli odsúhlasení. 

Zápisnica č. 6 z ostatného zasadnutia AS FEI bola overená a zaslaná všetkým senátorom. 

Písomne podané námietky a odpovede volebnej komisie na tieto námietky tvoria prílohu 

uvedenej  zápisnice. 

Predseda požiadal o súhlas so znením Zápisnice AS FEI STU  č. 6 z 29.10.2013. 

za- 21, proti-0, zdržali sa-5 

 

K bodu 2 – Vyhlásenie výsledkov doplňovacích volieb na ÚAMT 

Výsledky volieb  do Ústavu automobilovej mechatroniky vyhlásil predseda volebnej komisie 

doc. Šturcel.  
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Do Akademického senátu boli za ústav zvolení doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. a Ing. Juraj 

Paulech, PhD. 

 

K bodu 3 – Doplnenie študentskej časti AS FEI STU o prvého náhradníka 

Podpredseda ŠČ AS Ing. Hanic predstavil prítomným nového člena ŠČ AS FEI  Tomáša 

Štibraného. 

 

K bodu 4 –Voľba skrutátorov 

Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Poljovka, P. Šimek a Ing. Paulech 

Hlasovanie: za- 23, proti-0, zdržali sa-3 

 

K bodu 5 – Prerokovanie návrhu na nové študijné programy Bc. štúdia na FEI STU 

Pán dekan predložil do AS FEI návrhy na nové študijné  programy. 

Materiály dostali všetci senátori elektronickou poštou. 

Študijný program Robotika a kybernetika predniesol prof. Murgaš.. 

Prof. Murgaš zdôraznil, že materiál musí byť schválený  vo Vedeckej rade a následne bude 

predložený Akreditačnej komisii. 

V diskusii k materiálu vystúpili so svojimi pripomienkami: doc. Bittera, doc. Rudolf a doc. 

Ušák. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 5/1: 

AS FEI STU prerokoval návrh bakalárskeho študijného programu Robotika 

a kybernetika s pripomienkami. 

Hlasovanie: za -26, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnuté uznesenie  č. 5/1 bolo prijaté jednomyseľne. 

 

Ďalej pán dekan predložil na prerokovanie návrhy, ktoré vypracoval prof. Kozák ( prof. 

Kozák sa zasadnutia nemohol zúčastniť): 

1. Žiadosť o akreditáciu 1. stupňa Automobilová mechatronika  

2. Žiadosť o akreditáciu  ŠP 3. stupňa Mechatronické systémy 

3. Žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

v študijnom odbore Mechatronika. 

V diskusii k 1. materiálu sa vyjadrili:doc. Rosinová a doc. Bittera. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 5/2 

AS FEI STU prerokoval návrh bakalárskeho študijného programu Automobilová 

mechatronika s pripomienkami. 

Hlasovanie: za-26, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnuté uznesenie č. 5/2 bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K 2. materiálu Žiadosť o akreditáciu ŠP 3. stupňa Mechatronické systémy mal pripomienku 

doc. Bittera. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 5/3 

AS FEI STU prerokoval návrh inžinierskeho študijného programu Mechatronické 

systémy s pripomienkou. 

Hlasovanie: za-26, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnuté uznesenie  č. 5/3 bolo prijaté jednomyseľne. 

 

Materiál č. 3 Žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a konania na vymenúvanie 

profesorov v študijnom odbore Mechatronika. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 5/4 
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AS FEI STU berie predložený materiál Žiadosť o akreditáciu habilitačného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Mechatronika na vedomie. 

Hlasovanie: za-26, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnuté uznesenie č. 5/4 bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu 6 – Vyjadrenie AS FEI STU k návrhu dekana na zmenu názvu ÚRPI 

Tento bod programu uviedol  hosť zasadnutia, riaditeľ ÚRPI prof. Murgaš. Vysvetlil dôvody, 

prečo sa navrhuje zmena názvu na Ústav robotiky a kybernetiky. Robotika a kybernetika bude 

vo všetkých 3 stupňoch štúdia. Skratka nového názvu ústavu bude ÚRK. 

Dekan fakulty dodal, že  názov ústavu by mal byť totožný s názvom študijných programov. 

V diskusii sa doc. Rosinová pýtala od akého dátumu bude táto zmena platná. 

Dekan odpovedal, že od 1.1.2014. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 6/1  

AS FEI STU prerokoval predložený návrh na zmenu názvu ÚRPI na Ústav robotiky 

a kybernetiky. 

Hlasovanie: za-26, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnuté uznesenie č. 6/1 bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu  7 - Prerokovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania na Ing. štúdium na 

FEI STU v šk. roku 2014/2015“ 

Materiál vedenia fakulty predložil prodekan doc. Oravec. 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 7/1 

AS FEI STU schvaľuje ďalšie podmienky prijímania na Ing, štúdium na FEI STU v šk. 

roku 2014/2015 
za-26, proti-0, zdržali a-0 

Navrhnuté uznesenie č. 7/1 bolo schválené jednomyseľne. 

 

K bodu 8  - Odsúhlasenie návrhu na zloženie Disciplinárnej komisie FEI STU 

Návrh dostali všetci prítomní elektronickou poštou. 

Predseda senátu povedal, že komisiu by mali tvoriť študenti a zamestnaci ( 4+ 4). 

Zo zamestnancov  boli navrhnutí: doc. Marko,  prof. Nečas, doc. Ušák a doc. Duchoň 

Za študentov boli navrhnutí: Bc. Ralbovský, Bc. Halčin, Ing. Hanic a T. Závodník. 

 

Návrh na uznesenie AS FEI STU č. 8/1 

AS FEI STU schválil návrh na zloženie Disciplinárnej komisie FEI: doc. Marko,  prof. 

Nečas, doc. Ušák, doc. Duchoň, Bc. Ralbovský, Bc. Halčin, Ing. Hanic a T. Závodník. 

Hlasovanie za všetkých navrhnutých členov komisie: 

za - 23, proti-0, zdržali sa-3 

Navrhnuté uznesenie č. 8/1 bolo prijaté väčšinou prítomných senátorov. 

  

K bodu 9 – Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode programu navrhol Ing. Beňo, aby sa všetky materiály na zasadnutie AS 

zverejnili na jednej linke, kde by ich mali všetci k dispozícii 

Doc. Rosinová – súhlasila a navrhla dať tieto materiály do AIS-u. 

Ing. Jókay sa podujal pomôcť tajomníčke senátu s linkou. 

Doc. Róka opätovne požiadal pána dekana a zároveň tajomníka o odstránenie nápojového 

automatu spred nástenky AS FEI. 

Predseda AS FEI STU navrhol, aby sa pozvánky na zasadnutia komisií zasielali všetkým 

členom AS a aby z každého zasadnutia komisie bola spracovaná zápisnica, ktorá bude taktiež 

zaslaná všetkým senátorom. 
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K bodu 10- Prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s Koncesnou zmluvou o prevádzke 

stravovacej jednotky FEI STU 

Všetci prítomní dostali v elektronickej pošte  všetky materiály týkajúce sa Koncesnej zmluvy 

o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU: Koncesnú zmluvu, Dôvodovú správu, Metodické 

usmernenie, Vyjadrenie k stravovaniu študentov, Vyhlásenie Delikanti. 

Pán tajomník vysvetlil prítomným podrobne dôvody, prečo musí dať senát súhlas 

s predloženou zmluvou. Prišlo k právnej nezrovnalosti, nakoľko zmluvy tohto typu zo zákona 

vyžadujú predchádzajúci súhlas AS STU. Pán dekan rokoval s rektorom a kvestorom 

o odstránení tejto právnej nezrovnalosti. 

Dňa 28.10.2013 Akademický senát STU  na svojom zasadnutí pozastavil rokovanie 

o predmetnej Koncesnej zmluve a vyžiadal si okrem ďalších podkladov aj stanovisko 

Akademického senátu FEI. 

Vedenie musí predložiť toto stanovisko na zasadnutí AS STU, ktoré sa bude konať dňa 

25.11.2013. 

Diskusia: 

Prof. Hubinský konštatoval, že by bolo vhodné, aby sa zasadnutí AS FEI STU a jeho komisií 

zúčastňovali aj senátori z AS STU za FEI, pretože vzniká značná nekompatibilita medzi 

názormi AS FEI STU a názormi senátorov AS STU za FEI. 

Doc Rosinová sa vyjadrila, že ku tomuto bodu programu by bolo vhodné, aby AS FEI STU 

mal k dispozícii aj stanovisko EK. Doc. Róka konštatoval, že za prípravu koncesnej zmluvy je 

plne zodpovedné vedenie fakulty Podľa predloženej časovej osi realizácie riešenia je zrejmé, 

že členovia Ekonomickej komisie neboli prizývaní, ani sa nezúčastňovali jednotlivých krokov 

prípravy koncesnej zmluvy.  

Predsedníčka Komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty prof. Stopjaková povedala, že 

komisia sa Koncesnou zmluvou zaoberala a odporúča opätovné uzatvorenie zmluvy 

s tromi malými pripomienkami. 

Doc. Rudolf sa pýtal, či bude možné stravovať sa aj v bufete s príspevkom zamestnávateľa, 

tajomník odpovedal, že áno. 

Na pripomienky o hlučnosti a zápachu v priestoroch študentskej jedálne odpovedal tajomník, 

že to bude riešiť. 

Doc. Bittera sa pýtal na budúcnosť zamestnaneckej jedálne.Tajomník povedal,  že priestory 

študentskej jedálne boli výrazne rozšírené a v prípade potreby sa otvorí aj zamestnanecká 

jedáleň. 

Doc. Rosinová sa pýtala na spôsob úhrady energií a predpokladanú výšku tejto úhrady. 

Tajomník povedal, že koncesionár bude energie uhrádzať v rámci poplatku za užívanie 

koncesného majetku stanoveného na 2000 Eur mesačne. Tajomník uviedol, že predpokladaná 

cena energií by mala byť určite nižšia ako zmluvná suma 2000 Eur. Do zmluvy bol dodatočne 

pridaný text, že ak suma za energie prekročí 2000 Eur, koncesionár túto sumu uhradí. 

Suma za energie bude podľa zmluvy koncesionárovi fakturovaná za obdobie 6 mesiacov 

spätne. Spôsob úhrady si volí koncesionár, úhradu môže v celej výške počas celej doby 

platnosti zmluvy kryť prevodom majetku, do ktorého investoval pri prebudovaní jedálne. 

Výška investície ešte nie je známa, tajomník ju odhaduje okolo pol milióna Eur. 

 

Návrh uznesenia AS FEI STU č. 10/1: 

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave súhlasí s uzavretím „Koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej 

jednotky“ s koncesionárom Delikanti s.r. o., nám Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava, 

IČO 46884033, podporuje uvedený spôsob prevádzky stravovacej jednotky na FEI STU 
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a považuje ho za optimálny vzhľadom na východiská a možnosti FEI STU vo vzťahu 

k prevádzke stravovacej jednotky na FEI. 

Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-2 

Uznesenie AS FEI STU č. 10/1 bolo prijaté väčšinou hlasov.  

 

K bodu 11 – Doplňujúce voľby do orgánov AS FEI STU 

Predseda AS prof. Uherek dal 2 návrhy na zloženie Predsedníctva AS FEI: 

1. návrh bol, že PAS zostane v takom zložení ako doteraz 

2. návrh bol, aby sa členmi predsedníctva okrem 2 členov ZČ AS FEI a 2 členov ŠČ AS 

FEI stali aj všetci predsedovia pracovných komisií AS s tým, že predsedom 

Pedagogickej komisie by bol študent 

Hlasovanie (za zmenu zloženia predsedníctva z 1.návrhu na 2. návrh ): za -12, proti-13, 

zdržali sa-0 

Predsedníctvo zostane v takom zložení ako doteraz s tým, že predsedovia pracovných komisií 

sa budú prizývať na zasadnutia PAS-u.  

Zamestnanecká časť AS ďalej zasadala v tomto bode separátne a viedol ju doterajší predseda 

AS prof. Uherek. 

Návrh na volebnú komisiu: prof. Stopjaková, doc. Rudolf a Ing. Hinca. 

Všetci súhlasili s navrhnutými členmi. 

1. Voľba Predsedu ZČ AS FEI 

Návrhy: prof. Vitko navrhol doc. Bitteru a doc. Bokes navrhol doc. Rosinovú. 

Obaja navrhnutí senátori s kandidatúrou súhlasili. 

Výsledky tajného hlasovania prečítala prof. Stopjaková. Odovzdaných bolo 14 lístkov. Všetky 

hlasovacie lístky boli platné. 

Doc. Bittera  dostal 8 hlasov. 

Doc. Rosinová dostala 6 hlasov. 

Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. sa stal novým predsedom ZČ AS FEI STU. 

      

2. Voľba 3. člena predsedníctva AS FEI 

Návrhy: prof. Hubinský navrhol doc.Rosinovú a prof. Uherek Ing. Poljovku 

Obaja navrhnutí senátori s kandidatúrou súhlasili. 

Výsledky opäť prečítala prof. Stopjaková:Bolo odovzdaných 14 lístkov. Všetky hlasovacie 

lístky boli platné. 

Doc. Rosinová dostala 10 hlasov. 

Ing. Poljovka dostal 4 hlasy. 

Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. sa stala členkou Predsedníctva AS FEI STU.  

 

Pracovné komisie AS FEI STU- návrhy na doplnenie  nových členov: 

 

Ekonomická komisia: Róka - predseda, Jókay, Ušák, Paulech, Weinzettl, Štibraný 

Legislatívna komisia: Jókay- predseda, Rosinová, Chromý, Dunajčík, Vitko, Beláň, Beňo, 

Hanic 

Pedagogická komisia: Bokes- predseda, Belasová, Rudolf, Poljovka, Beňo, Šimek 

Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty: Stopjaková- predseda, Hinca, Hubinský, Jagelka, 

Uhrík 

Hlasovanie o navrhnutom zložení pracovných komisií AS FEI  ( spoločne obe časti AS FEI): 

za -21, proti-0, zdržali sa-0 

Pracovné komisie budú v ďalšom období pracovať v uvedenom zložení. 

 

K bodu 12 - Rôzne 
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V tomto bode programu predložil doc. Bokes v mene viacerých členov ÚJFI návrh úpravy 

inžinierskych študijných programov, ktorý umožňuje dosiahnuť ich väčšiu flexibilitu. 

Pán dekan s uvedeným návrhom súhlasil. 

V diskusii k tomuto návrhu vystúpili: Ing. Hinca, Ing. Beňo a prof. Vitko. 

 

Návrh uznesenia AS FEI STU č. 12/1:  

AS FEI STU odporúča vedeniu fakulty umožniť vytvárať inžinierske programy pre 

komplexnú akreditáciu podľa predloženého návrhu. 

za -25, proti-0, zdržali sa-1 

Uznesenie  č. 12/1 bolo prijaté väčšinou prítomných. 

Predložený materiál bude tvoriť prílohu tejto zápisnice. 

 

Ďalej v tomto bode programu vystúpil Ing. Beňo -  navrhol vytvorenie spoločných dielní pre 

študentov. Ostatní senátori sa k tomu kladne vyjadrili. Ing. Beňo navrhol  taktiež vytvorenie 

nových násteniek na  blokoch A, E pri vstupe. 

Prof. Stopjaková naznačila problém so separovaním odpadu. 

 

K bodu 13 – Záver 

V tomto bode programu diskutovali: Ing. Beňo, doc. Ušák a doc. Beláň, prof. Stopjaková a 

doc. Rosinová. 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Overovatelia:  
 

doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 

 

 

  Patrik Jagelka 

 

 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD. 

predseda AS FEI STU 

 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 

 

 

 

 


