
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

 

    Zápisnica č. 2 
za zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 19.2.2013 o 13.30 hod. v B-klube 

 

Prítomní podľa prezenčných listín: 

Komora zamestnancov: 15   Ospravedlnená: prof. Stopjaková 

Komora študentov:  5      Ospravedlnení: Bc. Beňo, Bc. Rapčík, 

     Neospravedlnený: Bc. Tehlár 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Informácia o novele Vysokoškolského zákona a Informácie zo zasadnutia RVŠ 

4. Ďalšie podmienky prijímania na Ing. štúdium na FEI STU  v akademickom roku 2013/14 

5. Úprava ďalších podmienok prijímania na Bc. štúdium na akad. rok 2013/14 

6. Prerokovanie návrhu študijných programov v Bc., Ing. a PhD. štúdiu a FEI STU na akad. 

rok 2012/2013 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

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

Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o schválenie zmeny v programe - spojenie 

bodov 3. a 7. do jedného bodu. O zmenu požiadal prof. Smieško, ktorý bude  informovať 

v bode  3. o Novele Vysokoškolského zákona a v bode 7. o Zasadnutí RVŠ. 

Prítomní jednohlasne odsúhlasili navrhovanú zmenu v programe. 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a Bc. Martin 

Horniak. 

 

K bodu 2 - Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode programu informoval dekan prof. Juhás. 

Fakulta sa pripravuje na komplexnú akreditáciu (raz za 6 rokov). 

Na pôde našej fakulty sa budúci týždeň uskutoční stretnutie dekanov slovenských fakúlt 

elektrotechniky a informatiky, aby sa dohodli na vytvorení vlastných kritérií 

habilitácie/inaugurácie. 

Fakulta pripravuje novú štruktúru študijných programov: 

1. zjednotenie 1. ročníka Bc. štúdia 

2. 2. ročník  Bc. štúdia – 3 zamerania – 3 paralelky 

3. 3. ročník Bc. štúdia zabezpečenie  príslušnými ústavmi. 

 

V tomto bode ďalej pokračoval tajomník fakulty Ing. Telek. 

Od 18.2.2013 platí novela Zákona o verejnom obstarávaní. Pán dekan sa stretol s rektorom 

a kvestorom STU, aby rokovali o ďalšom postupe pridelenia finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu budovy našej fakulty. 

V priebehu mesiacov jún-júl by mali byť podpísané podnikateľské zmluvy. 

Ďalej sa vo verejnom obstarávaní vyberú firmy, ktoré budú rekonštrukciu budovy robiť. 
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Ďalej sa o slovo prihlásil prodekan Žiška. Informoval, že na fakulte pracuje Rada pre 

koordináciu výskumu a požiadal ju o pripomienky, ktoré spracuje do výročnej správy.  

Úspešnosť financovania podaných projektov APVV je asi 25 percentná, čo nie je zlé, ale 

treba, aby bola vyššia najmä kvalitnejšie podávanými projektmi. 

Na STU vznikla Rada pre výkonné počítanie, členom za FEI je doc. Kutiš. 

Informoval tiež o projekte Podpora mladých výskumníkov, kde je možnosť financovania 

mladých výskumníkov a na FEI treba túto možnosť efektívnejšie využívať. 

Ďalší príspevok mal člen vedenia prodekan Ballo. Informoval  o zvýšenom počte študentov, 

ktorí išli do zahraničia cez Erasmus. Nie je doriešená otázka financovania pedagógov, ktorí sa 

starajú o zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na štúdium  k nám. 

Pán dekan k tomuto problému podotkol, že fakulta na to musí vyčleniť finančné prostriedky. 

Prodekanka Pavlovičová informovala prítomných o novinke- Elitnej jednotke na FEI, ktorú 

tvorí 15 študentov s priemerom do 1,5. 

Reklamné plagáty o tejto novinke sú vyvesené v prostriedkoch MHD v Bratislave. 

V diskusii vystúpili: 

- doc. Drahoš – navrhol, že by bolo prospešné, aby aj senát dostal možnosť sa k tejto 

koncepcii vyjadriť v procese jej vytvárania 

- dekan odpovedal, že to dostali k dispozícii iba riaditelia ústavov, nie je to dotiahnuté 

do konca, musí to ísť na pripomienkovanie do Vedeckej rady a Akademického senátu  

- doc. Kutiš sa pýtal s akými počtami asistentov sa v novej koncepcii počíta 

- dekan odpovedal, že model by mal byť:1 prof. + 1 docent + 2 odborní asistenti + 3 

PhD. študenti 

- doc. Drahoš sa pýtal, ako budú pri fixnom počte profesorských a docentských miest 

z hľadiska ďalšieho vývoja fakulty zabezpečené procesy vzniku a zániku týchto miest, 

predmetov, študijných programov... 

Ďalej ešte v diskusii vystúpili doc. Bokes, doc. Jančárik, Ing. Jókay a doc. Rudolf. 

 

K bodu 3 - Informácia o novele Vysokoškolského zákona 

        Informácie zo zasadnutia RVŠ 

V tomto bode programu podrobnejšie informoval  o novele Vysokoškolského zákona a o 

zasadnutí RVŠ prof. Smieško. 

Prof. Uherek požiadal predsedu legislatívnej komisie, aby po schválení príslušných zmien  

senátom STU pripravila  komisia do nasledujúceho zasadnutia AS FEI STU návrh zmien 

v rokovacom poriadku a volebnom poriadku, ktoré sú vyvolané zmenami v Zákone 

o vysokých školách. 

 

K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na Ing. štúdium na FEI STU v akademickom 

roku 2013/2014 

O tomto materiáli informoval prodekan Oravec. V materiáli sú zapracované všetky formálne 

zmeny a pripomienky oslovených garantov štúdia. 

Predložený materiál musí senát schváliť, tak predseda požiadal o hlasovanie. 

Obe komory spoločne: za- 20, proti-0, zdržali sa-0 

Predložený materiál bol schválený všetkými prítomnými jednomyseľne. 

 

K bodu 5 – Úprava ďalších podmienok prijímania na Bc. štúdium na akad. rok 

2013/2014 

Tento materiál uviedol prodekan Jančárik. 

Prodekan Jančárik povedal, že tento materiál bol zverejnený už 20.9.2012 s informáciou 

o možnosti prijímania na  dištančnú formu štúdia na našej fakulte. 
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Nakoľko sa dištančná forma štúdia v 1. stupni v akademickom roku 2013/14 neotvára, 

požiadal o schválenie zmeny  v materiáli ex post. 

Hlasovanie spoločne obe komory: ( za-20, proti-0, zdržali sa-0) 

Prítomní jednomyseľne odsúhlasili zmenu v predloženom materiáli. 

 

K bodu 6 – Prerokovanie návrhu študijných programov v Bc., Ing., a PhD. štúdiu na 

FEI STU na akad. rok 2012/2013 

V tomto bode programu sa k predloženému materiálu vyjadrili prodekani  Jančárik a Oravec. 

Všetky pripomienky boli zapracované. 

Diskusia: 

- doc. Bokes  vyjadril nespokojnosť s faktom, že predmet Fyzika procesov, voliteľný v rámci 

inžinierskych študijných predmetov Robotika a Kybernetika bol bez konzultácie s garantom 

predmetu (doc. Bokes) vyradený. Predmet je voliteľný, pravidelne si ho študenti týchto 

programov zapisujú (v ZS 2012 - 34 študentov). Predmet je užitočný, nakoľko viacerí študenti 

s ním konzultujú svoje diplomové a dizertačné projektu,  

 - Bc. Ralbovský - poukázal  na prerekvizitu na strane 269, ktorá hovorí o tom, že ak študent 

do konca 3. semestra nezíska 90 kreditov, zruší sa mu zápis predmetu Diplomový projekt 3 a 

na problémy, ktoré sa v súvislosti s ňou v nedávnom období vyskytli. Približne 14-tim 

študentom hrozilo, že nebudú môcť ukončiť štúdium v tomto akademickom roku, pretože 

neúspešne absolvovali niektorý z predmetov v letnom semestri 2011/2012. Nakoniec sa to 

dočasne vyriešilo cez individuálne študijné plány. Poukázal  tiež na to, že táto prerekvizita je 

neopodstatnená, nakoľko nie je ani v iných študijných programoch. Niektoré majú dokonca v 

odporúčanom študijnom pláne štandardne zahrnuté pre posledný semester aj iné predmety 

okrem diplomového projektu, 

- doc. Róka – reagoval, že daná prerekvizita sa týka inžinierskeho ŠP Telekomunikácie, je 

v súlade s Akreditovaným ŠP Telekomunikácie, je schválená Vedeckou radou FEI STU, je 

súčasťou platného ŠP a preto je plne opodstatnená. Každý študent má právo pri výbere ŠP 

oboznámiť sa s podmienkami jeho úspešného absolvovania a zároveň ich aj dodržiavať. 

Študenti si každoročne zostavujú vlastné študijné plány pre konkrétny ročník podľa 

vybraného ŠP, ktoré tieto podmienky obsahujú a ktoré vlastnoručne podpisujú. Na záver 

uviedol, že garant Ing. ŠP Telekomunikácie nesúhlasí so zrušením tejto prerekvizity, 

- Ing. Bittera – upozornil na krátkosť skúškových termínov v Harmonograme štúdia, 

- prof. Uherek – Harmonogram štúdia schvaľuje AS STU, musíme sa ním riadiť, 

Doc. Kutiš – naši pedagógovia učia aj napr. na Stavebnej fakulte  STU a podľa jeho názoru to 

nie je zosynchronizované. 

Na záver diskusie predseda uviedol, že keďže materiál sa iba prerokováva, môžeme 

skonštatovať, že  predložený materiál bol prerokovaný s pripomienkami. 

 

K bodu 7 – Rôzne 

V tomto bode programu prodekan Jančárik informoval podrobne o počtoch študentov 

v jednotlivých ročníkoch a v jednotlivých študijných programoch. 

Do 1. ročníka Bc. štúdia nastúpilo 825 študentov. 

Tajomník fakulty povedal, že dekan fakulty poslal osobné listy úspešným maturantom 

s pozvánkou na možnosť štúdia na FEI. 

Prodekan upozornil na problémy s tvorbou rozvrhov skúšok, hľadá sa nový človek na túto 

prácu. 

K problémom Erasmu sa v tomto bode vrátil prodekan Ballo.  

Povedal, že s problémami financovania zahraničných študentov sa obrátil na prorektora, ktorý 

sa vyjadril, že to si musí vyriešiť naša fakulta. Oslovil aj riaditeľov ústavov, ale tí sa k tomu 

nevyjadrili. 
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Prodekan to pripraví tak, aby sa tým mohol zaoberať Akademický senát. 

Doc. Kutiš – informoval o novozriadenom HPC centre, ktoré je organizované celouniverzitne, 

pričom všetky informácie sú na web stránke centra - hpc.stuba.sk. HW a SW prostriedky 

centra môžu byť použité iba na vedecké účely. 

Ing. Jókay sa pýtal na podrobnosti zmluvy s novou upratovacou firmou a upozornil na 

neúplnosť dokumentov v centrálnom registri zmlúv. 
Tajomník fakulty prisľúbil, že sa na zmluvu (je podpísaná na 4 roky), znova pozrie. 

Tajomníci ústavov sú so zmluvou oboznámení. Ďalej povedal, že táto firma je držiteľom 

manažérstva kvality a ročné náklady vďaka nej budú o 20 % nižšie. Momentálne máme 25 

upratovačiek na plný úväzok. 

 

K bodu 8 – Záver 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie AS FEI 

STU. 

 

Overovatelia: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 

 

 

  Bc. Martin Horniak 

 

 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD. 

          predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 


