Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 17
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 25.10.2011 o 14.30 v B-klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 19 Ospravedlnení: Dr. Dunajčík, doc.Kutiš a doc. Pavlovič
Komora študentov: 7 Ospravedlnení: M. Hanic, M. Horniak, Ing. Radičová, Bc. Rapčík
Hostia: doc. Juhás, Ing. Telek, doc. Pavlovičová, doc. Jančárik, doc. Žiška, prof. Ballo, doc.
Oravec, Ing. Foltín, M. Bachratá
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o voľbách do ŠČ AS FEI
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Informácia o príprave projektu zateplenia budovy FEI STU
5. Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU v akademickom roku
2012/13
6. Propagácia štúdia na FEI STU
7. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenia a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS doc. Lelák. Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodom dnešného zasadnutia nemal nikto z prítomných pripomienky, tak požiadal
o zvolenie overovateľov zápisnice.
Navrhnutí boli: doc. Eleschová a V. Pribila.
Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-2
Za overovateľov zápisnice boli určení: doc. Ing. Žaneta Eleschová a Viktor Pribila.
Predseda skonštatoval, že zo zápisnice AS FEI č. 16 z ostatného zasadnutia 17.5.2011
nevyplynuli pre predsedníctvo žiadne úlohy. Nikto z prítomných nemal proti obsahu
zápisnice námietky, tak zápisnicu považuje za schválenú bez pripomienok.
K bodu 2 – Informácia o voľbách do ŠČ AS FEI STU
V tomto bode predseda prečítal zápisnicu o konaní volieb do ŠK AS na obdobie od
17.10.2011 do 31.10.2013, ktorú dostal od predsedu ŠK AS B. Petra Beňa.
O priebehu volieb potom informoval Bc. Peter Beňo.
Volebná komisia pracovala v zložení: Bc. Viktor Pribila – predseda volebnej komisie
Členovia: Bc. Peter Beňo a Bc. Marek Rapčík
Bolo zvolených 11 členov KŠ: Bc. Peter Beňo, Marek Hanáček, Bc. Michal Hanic, Bc.
Martin Horniak, Bc. Viktor Pribila, Ing. Tatiana Radičová, Bc. Andrej Ralbovský, Bc.
Marek Rapčík, Ing. Ľubomír Sládek, Bc. Filip Tehlár a Peter Vančo
Za náhradníkov boli zvolení:
Bc. Martin Jagelka
Bc. Miroslav Rybnikár

2

Za predsedu KŠ bol zvolený Bc. Peter Beňo.
Za podpredsedu KŠ bol zvolený Bc. Martin Horniak.
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
Dekan doc. Juhás informoval o príprave nových kritérií pre rozdeľovanie finančných
prostriedkov na FEI STU a vyslovil myšlienku vytvoriť pracovnú skupinu k návrhu
a posúdeniu kritérií, v ktorej by rád uvítal aj niekoľko členov AS FEI ochotných pracovať
v tejto skupine.
Prodekan Jančárik z dôvodu začiatku nového akademického roku podrobnejšie referoval
o stave počtu študentov v Bc. štúdiu- stav k 19.9.2011.
Prijali sme 830 nových študentov. Pre porovnanie, minulý rok sme prijali 780 nových
študentov. Prezentovaný materiál na požiadanie senátorov pošle v e- podobe predsedovi AS,
ktorý ho rozpošle všetkým členom AS FEI.
Prodekan Žiška za vedu a výskum iba v krátkosti požiadal o dodržanie termínov projektov
vzhľadom k blížiacemu sa koncu kalendárneho roka.
K bodu č. 4 – Informácia o príprave projektu zateplenia budovy FEI STU
Tento bod programu podrobne uviedol tajomník fakulty Ing. Telek.
Úvodom sa ospravedlnil , že materiál k tomuto bodu programu nedostali senátori skôr pred
zasadnutím, ale až na zasadnutí.
Brožúrka ( 30 stranová) má názov Budova FEI STU pre 21. storočie a obsahuje v stručnej
textovej a obrazovej podobe históriu a súčasnosť budovy FEI, ďalej investičný
zámer, projekt zateplenia a opláštenia budovy spolu s technickou špecifikáciou projektu.
Projekt je naplánovaný na roky 2012-2015. V polovici novembra 2011 by sme mali dostať
stavebné povolenie a na jar roku 2012 by sme mohli začať.
Projektovú dokumentáciu spracovala firma PROMT s.r.o., Martin, ktorá bola vybraná na
základe verejného obstarávania.
Ako informoval tajomník fakulty, bolo nutné nenarušiť doterajší vizuálny vnem budovy kvôli
autorským právam architekta. Architekt Ing. Kančev, dal k navrhovanej úprave súhlas.
V rozsiahlej diskusii vystúpili s otázkami ohľadom projektu:
- prof. Hubinský sa pýtal, či sa budú zohľadňovať teplotné rozdiely v budove, aká je
návratnosť, či budú na prízemí bezpečnostné opatrenia
Ing. Telek odpovedal, že áno, všetko bude zohľadnené v realizačnom projekte.
- doc. Fuchs sa pýtal na finančné náklady
Dekan odpovedal, že cca 13 mil. euro bez DPH.
- doc. Lelák – sa vyjadril k predloženému projektu v tom zmysle, že projekt bolo nutné
vypracovať, aby sme boli pripravení využiť možnosti financovania projektu cez financie
z fondov EU.
- Bc. Beňo sa pýtal, či sa plánujú počas realizácie projektu nejaké obmedzenia vo výučbe
- Ing. Telek – nie, bude sa pracovať počas prevádzky, nutná bude len minimálna úprava
harmonogramu príslušného semestra
- Ing. Drahoš – vonkajšie žalúzie s elektropohonmi majú zanedbateľný vplyv na úsporu tepla
za oknami s izolačným trojsklom a sú problematické z hľadiska dlhodobej prevádzky;
vôbec ich netreba,
- výška spodného okraja okien ( 70 cm) nezodpovedá bezpečnostným predpisom a treba ju
zdvihnúť o 20 až 25 cm; má to tiež závažný dopad aj na prevádzku a využitie vnútorných
priestorov;
- dopady na vnútro objektu neboli vôbec posudzované,
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- kto vypracoval koncepčný zámer a zadanie projektu, ktoré neboli predložené,
- prezentácia projektu z architektonicko-marketingového hľadiska je nedostatočná;
je potrebné predniesť cenovú a finančnú analýzu vrátane analýzy návratnosti a to písomnou
formou vopred;
- treba predložiť a posudzovať viacero alternatív projektu,
- Ing. Telek – základ finančnej analýzy je pripravený s upresnením, ale čaká sa na výzvu
z Ministerstva školstva, ktoré ju musí schváliť a zverejniť, celý technický návrh realizovala
autorizovaná firma a návrh riešení zodpovedá nárokom súčasnosti
- doc. Lelák poznamenal, že žalúzie sú vzhľadom na orientáciu budovy v lete minimálne na
južnej strane nutnosťou, a že odborné stavebno-technické otázky je pravdepodobne lepšie
ponechať na príslušných odborníkov z tejto oblasti.
- doc. Rosinová sa pýtala na životnosť materiálu – odpoveď bola, že štandardná min. 20
rokov
- doc. Žiška – či sa budú robiť všetky strechy?
- Ing. Telek – nie, niektoré už prešli kompletnou rekonštrukciou.
K bodu 5 – Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU na
akademický rok 2012/13
Materiál vedenia fakulty predniesol prodekan Oravec.
V diskusii vystúpili so svojimi pripomienkami:
Doc. Fuchs – zmeny počtu kapacitného limitu zo 100 na 60 v rádioelektronike neboli
konzultované s pracovníkmi, ktorých sa to týka
Prodekan odpovedal, že sa to konzultovalo s vedúcim ústavu a garantom ŠP.
Doc. Rosinová – z čoho vychádza kapacitný limit?
Prof. Uherek – určiť kapacitný limit je výsostné právo garanta
Na radách garantov, by sa malo vyjasniť, čo je to kapacitný limit!
Návrh uznesenia 5.1
AS FEI STU schvaľuje predložený materiál vedenia fakulty s pripomienkami.
Hlasovanie: za- 23, proti-0, zdržali sa-3
Predložený materiál bol schválený väčšinou z prítomných.
K bodu 6 - Propagácia štúdia na FEI STU
O elektronickom marketingu a web ankete FEI STU 2010-2011 podrobne informoval Ing.
Drahoš. Elektronický marketing je silný mediálny nástroj špecializovaný na cieľovú skupinu
študentov stredných škôl.
Vysvetlil prítomným, že ide o zvýšenie počtu študentov dominantne elektronickými formami.
Máme už databázu 650 študentov stredných škôl s e-mailovými adresami.
Nárast počtu študentov vďaka tomuto projektu je o 6,1 %.
Prítomných upozornil na existujúcu stránku http//idem.na.fei.stuba.sk
Diskusia:
V diskusii prodekan Foltín zdôraznil, že fakulta bude naďalej hľadať zdroje financovania na
tento projekt najmä z umiestnených reklám na fakulte.
V diskusii ešte vystúpili: Ing. Bokes, doc. Fuchs, doc. Róka, V. Pribila, doc. Lelák a P. Beňo.
K bodu 7 - Rôzne
Prodekan Jančárik požiadal, aby senát hlasovaním odsúhlasil všetkých členov pracovných
komisií za študentskú časť AS.
Do pracovných komisií AS FEI boli študenti navrhnutí takto:
Ekonomická komisia: Ľ. Sládek a M. Rapčík
Legislatívna komisia: P. Beňo a A. Ralbovský
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Pedagogická komisia: P. Vančo a M. Hanic
Komisia pre vedu a výskum: F. Tehlár a V. Pribila
Disciplinárna komisia: T. Radičová a M. Horniak
Hlasovanie: za-26, proti-0, zdržali sa-0
Všetci navrhnutí senátori boli jednomyseľne schválení do pracovných komisií AS FEI STU.
Doc. Rosinová v krátkosti informovala o zasadnutí AS STU.
Na zasadnutí sa okrem iného hovorilo aj o dostavbe budovy FIIT.
Zistilo sa, že v pôvodnej zmluve boli chyby a chystá sa podpis dodatku zmluvy tak, aby
v apríli mohla byť budova skolaudovaná.
Budova FIIT sa stane majetkom STU až po skolaudovaní.
Za nového dekana FIIT bol navrhnutý doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Doc. Ušák, Ing. Drahoš a Ing. Jókay sa informovali o nákupe výpočtovej techniky.
Tajomník odpovedal, že sa musíme riadiť jednoznačne zákonom o verejnom obstarávaní.
Na záver sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Bc. Viktor Pribila

Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

