Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 21.2.2017 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 13

Neprítomní: doc. Beláň, Ing. Bisták, Mgr. Lackovič, Ing.
Rakús, prof. Uherek

Študentská časť: 6

Neprítomní: P. Jagelka, Ing. M. Rakús, Bc. Weinzettl

Hostia: prof. Oravec, doc. Bittera, Dr. Drozda prof. Janíček, prof. Smieško, prof. Donoval,
prof. Rozinaj
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu, odsúhlasenie overovateľov, skrutátorov
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie študijných programov na FEI STU na akad. rok 2017/2018
Schvaľovanie návrhu na doplnenie Vedeckej rady FEI STU
Rôzne
Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí
Rokovanie AS FEI z poverenia predsedu, ktorý bol neprítomný ,otvoril a viedol predseda ZČ AS prof.
Hubinský. Privítal prítomných senátorov a hostí.
Po privítaní sa prof. Hubinský spýtal, či má niekto z prítomných senátorov nejaké pripomienky
k zápisnici z ostatného rokovania AS FEI, ktoré sa konalo 6.12.2016, dal hlasovať o schválení znenia
zápisnice.
Hlasovanie: za-19, proti-0, zdržali sa-0
Zápisnica AS FEI STU č. 6/2016 bola odsúhlasená jednomyseľne.

K bodu 2 – Schválenie programu, odsúhlasenie overovateľov, skrutátorov
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Rosinová a Bc. Jakúbek.
Hlasovanie: za-18, proti-0, zdržali sa-1
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Zajac a Bc. Jakúbek.
Ďalej požiadal prof. Hubinský o schválenie predloženého programu.
Hlasovanie: za-19, proti-0, zdržali sa-0
Predložený program bol jednomyseľne odsúhlasený.

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
Prof. Hubinský najprv prečítal písomnú informáciu k stavu hospodárenia, ktorú poslal tajomník
fakulty, ktorý sa dnešného rokovania nemohol zúčastniť.
K 15.2.2017 je hospodárenie FEI STU vyrovnané. Všetky investičné aktivity, ktoré v súčasnosti
prebiehajú na fakulte boli schválené AS FEI STU v roku 2016, t.j. ide o dobiehajúce aktivity minulého
roku. Výnimku tvorí Náborová kampaň. V súčasnosti prebieha kampaň cez Facebook FEI STU, do
ktorej bolo v roku 2017 investovaných 200 €. V týchto dňoch kampaň stráca na sile a je nevyhnutné
investovať do impresií cez Google a podporiť roadshow na stredných školách. Vedenie plánuje dva
vrcholy kampane. Prvý začína práve v týchto dňoch, druhý je plánovaný na mesiac október. Z tohto
dôvodu vedenie fakulty navrhuje AS FEI STU schváliť uznesenie umožňujúc vedeniu FEI STU alokovať
dotačné zdroje na Náborovú kampaň 2017 vo výške 45 000 € ešte pred schválením Rozpočtu na rok
2017.
Ďalej v tomto bode vystúpil pán dekan, ktorý informoval, že zatiaľ nie je známa definitívna suma pre
tohoročný rozpočet, nakoľko podľa informácií rektora STU platnosť dotačných zmlúv bola
z ministerstva pozastavená.
Zajtra sa bude konať kolégium rektora, kde sa očakáva, že bude rozpočet STU predložený.
Potom dekan hovoril o tom, že sa zúčastnil na podpísaní memoranda o spolupráci na úrovni
podpredsedu vlády P. Pelegriniho s UK, STU a EU. Pán dekan sprevádzal podpredsedu vlády aj na
pracovnej ceste v Izraeli.
Dňa 15.2.2017 sa konala na pôde fakulty tlačová beseda Dr. M. Musilovej, ktorá pracuje v organizácii
SOSA.
Ďalej hovoril dekan o komunikácii s kvestorom, ktorý nedodržal sľub z decembra 2016 o prísune
finančných prostriedkov (400 tisíc €) z fondu obnovy. Naša fakulta sľúbené prostriedky nedostala.
O projekte Accord, ktorý bol podaný a z ktorého by sa mal zatepliť blok A nemá vedenie žiadne bližšie
informácie.
Po týchto informáciách pán dekan požiadal o informácie o počte študentov prodekana Bitteru.
Pán prodekan povedal, že do 1. ročníka Bc. štúdia nastúpilo 623 študentov, ale pokračuje iba 456.
Odišlo 27 % študentov.
V diskusii sa doc. Vajda pýtal, kto z fakulty sa podieľa na projekte Accord, pán dekan odpovedal, že na
fakulte nemáme o tomto projekte písomný dokument. Požiadal o písomný materiál rektora, ale bez
úspechu. Vždy nás iba oslovia, aby fakulta dodala údaje do projektu. K tejto téme sa pripojil aj prof.
Janíček, ktorý povedal, že 2 krát žiadal o predloženie materiálu, ale bez odozvy.
Ďalej sa doc. Vajda pýtal, či vedenie fakulty neuvažuje o vyhodnotení efektívnosti upratovacej služby,
ktorej skončila v januári na fakulte zmluva? Dekan odpovedal, ze doc. Vajda už bol niekoľkokrát
vyzvaný, aby podobné otázky kládol priamo na tajomníka osobne, mailom alebo listom a aby vždy
nevyčkával na zasadnutie senátu. Dodal, že vedenie fakulty analyzuje a rozmýšľa o skvalitnení
ľubovoľnej činnosti na fakulte, nielen o upratovaní.
Prof. Hubinský navrhol po diskusii, aby sa k efektívnosti upratovacej firmy zišla Ekonomická komisia
AS, ktorá by spolu s tajomníkom fakulty vypracovala svoje stanovisko a predložila ho na najbližšom
zasadnutí AS.

K bodu 4 – Prerokovanie študijných programov na FEI STU na akad. rok 2017/2018
Materiál vedenia fakulty predstavil stručne pán dekan. Študijné programy senát musí prerokovať
a následne ho Vedecká rada musí schváliť. Predložené študijné programy sa pripravovali od leta
2016, boli podrobne diskutované v línii vedenie fakulty – riaditelia - garanti študijných programov pracovníci zodpovední za predmet. Študijné programy reflektujú súčasnú mimoriadne zložitú
situáciu, keď množstvo záujemcov o VŠ štúdium odchádza študovať do zahraničia, klesá záujem
o technické VŠ, došlo k nezanedbateľnému poklesu záujmu o štúdium na STU a pod. Vychádzame
zároveň v ústrety študentom, ktorí nemajú zodpovedajúcu SŠ prípravu a doterajšie štúdium mnohí
nezvládajú, ide o snahu im pomôcť.
Prod. Bittera stručne uviedol hlavné zmeny oproti vlaňajšku: zjednodušili a skrátili sa úvodné texty,
hlavnou zmenou je prechod zo 6 predmetov po 5 kreditoch za semester na 5 predmetov po 6
kreditoch pretože sa ukázalo, že šesť predmetov za semester je pre študentov príliš veľká záťaž,
vznikajú konflikty v rozvrhoch hodín ako aj rozvrhu skúšok. Hlavnm motívom zmeny je teda snaha
pomôcť študentom. Študenti totiž prichádzajú zo stredných škôl so slabými základmi, preto boli ŠP
upravené tak, aby boli prvé semestre priechodnejšie. Zmena súvisí aj s nemožnosťou naplniť pôvodný
zámer založený na 12 docentov/profesorov, nerovnomernou priamou výučbou na jednotlivých ŠP
ako aj nedostatkom kvalitných a skúsených pedagógov v predmetoch prvého ročníka bakalárskeho
štúdia, ktorý je teraz jednotný pre všetkých. K prechodom na nové študijné plány bude dochádzať
postupne, aby príslušné zmeny nadobudli účinnosť v súlade s potrebou reakreditácie študijných
programov. V doktorandských študijných plánoch sa vynechali len dobiehajúce študijné plány, na
ktorých v súčasnosti už neevidujeme žiadnych študentov.
Prof. Hubinský požiadal predsedu Pedagogickej komisie AS, doc. Jančárika, aby prečítal stanovisko PK
AS FEI. Toto stanovisko od predsedu komisie dostali v elektronickej podobe všetci senátori.
Doc. Jančárik povedal, že dňa 15.2. 2017 sa zišli na zasadnutí komisie: V. Jančárik, P. Poljovka, J.
Vajda, M. Zajac a prodekan Bittera. Na zasadnutí PK sa nezúčastnili študenti. Prítomní členovia PK
prerokovali predložené študijné programy. Doc. Jančárik povedal svoj osobný názor, že pokladá za
dôležité, aby študenti FEI mali široký teoretický základ, čím boli doteraz známi a čo sa pri znížení
počtu a rozsahu predmetov redukuje.
Následne prof. Hubinský prečítal stanovisko PK. V stanovisku Komisia konštatuje, že predložený
materiál predstavuje v porovnaní so súčasným stavom a tradičným usporiadaním štúdia na FEI
výraznú koncepčnú zmenu v obsahovej náplni a organizácii štúdia, pričom ešte neprebehol ani jeden
cyklus akreditovaných študijných programov. Takéto zmeny mali byť podľa názoru komisie
predmetom širšej diskusie, resp. súčasťou aktualizácie dlhodobého zámeru fakulty, ktorý podlieha
podľa zákona schváleniu v akademickom senáte.
Dekan upozornil, že podľa jeho názoru zápisnica Pedagogickej komisie nie je právoplatná, lebo nie je
podpísaná členmi komisie. Zároveň zdôraznil, že toto stanovisko vznikalo bez prítomnosti študentov.
Z následnej diskusie vyplynulo, že zápisnica nebola napísaná na zasadnutí, členom PK bola zápisnica
so stanoviskom rozposlaná na pripomienkovanie mailom po stretnutí. Stanovisko bolo podpísané len
predsedom PK doc. Jančárikom, ktorý uviedol, že od členov komisie žiadne pripomienky k zneniu
zápisu nedostal. So znením zápisnice sa na zasadnutí plne nestotožnil člen komisie doc. Zajac, ktorý
stanovisko podporuje až na časť o dlhodobom zámere fakulty. Podľa toho, ako si dodatočne pozrel
príslušné predpisy, nie je potrebné zahŕňať zmeny študijných programov do dlhodobého zámeru.

PhDr. Belasová sa nemohla zúčastniť zasadnutia PK, keďže termín bol stanovený v čase, keď mala
pedagogiku. Zároveň zdôraznila, že má zlý dojem z toho, ako sa uviedla PK.
Pán dekan povedal, že ŠP boli 10.12.2016 rozposlané na ústavy, venovalo sa im vedenie spolu
s riaditeľmi ústavov a garantami, mesiac sa zbierali pripomienky a nechápe, že teraz tesne pred
schválením vo Vedeckej rade sa objavili ďalšie pripomienky (doc. Jančárik a doc. Vajda). Predložené
zmeny ŠP nie sú vôbec v rozpore z dlhodobým zámerom fakulty, kde sa píše, že fakulta bude ponúkať
moderné a konkurencieschopné študijné programy.
Dekan reagoval na doc. Jančárika, že ako dlhoročný pedagogický prodekan pozná procesy
schvaľovania ŠP, mal možnosť prezentovať nesúhlasné stanovisko už pred mnohými mesiacmi.
Dokonca ešte ani pred týždňom na Predsedníctve AS FEI doc. Jančárik nemal takéto negatívne
stanoviská.
Diskusia:
Prof. Hubinský navrhol, aby sa PAS zišlo vždy 2 týždne pred rokovaním AS, aby mali jednotlivé
pracovné komisie dosť času na preštudovanie materiálov.
V diskusii doc. Vajda povedal, že podľa jeho názoru:
- stanovisko pedagogickej komisie dostali na vyjadrenie všetci členovia komisie, ale nikto nepredložil
pozmeňujúce návrhy.
- kritické pripomienky k návrhom akreditovaných študijných programov boli pri ich tzv. preklápaní v
nedávnej minulosti odmietnuté a teraz v podstate tí istí predstavitelia fakulty navrhujú zásadnú
koncepčnú zmenu. Podľa zákona akademický senát má študijné programy len prerokovať, no vzniká
potom otázka, aké je jeho reálne postavenie, ak sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu a
koncepcii štúdia. Podľa zákona akademický senát schvaľuje aj aktualizáciu rozvojového plánu fakulty.
- podľa zákona o vysokých školách študijné programy rozvíja fakulta. No na FEI STU došlo pri
koncipovaní študijných programov k vytvoreniu situácie vysokého stupňa uzavretosti jednotlivých
ústavov, v dôsledku nových finančných kritérií sa posilňuje atmosféra nespolupráce ústavov, hoci je
zrejmé, že jednotlivé ústavy by si mali čo navzájom ponúknuť v obsahu štúdia. Fakulta mala dobrý
zvuk aj vďaka tomu, že v minulosti bol až dvojročný spoločný základ štúdia a aj vo vyšších ročníkoch
boli v učebných plánoch zastúpené predmety z rôznych odborov, no dnes sa nevieme dohodnúť ani
na spoločnom prvom ročníku. Ukázal prítomným učebnicu fyziky pre informačné technológie autora z
MIT (USA) ako príklad vysokej svetovej úrovne výučby na tejto špičkovej technickej univerzite, v
kontraste s tým na FEI dochádza k ďalšej výraznej redukcii fyziky vo viacerých študijných programoch.
A to sa týka aj ďalších predmetov spoločného základu štúdia.
- redukcia počtu hodín organizovanej výučby by mala byť nahradená vyššou úrovňou samostatného
štúdia, no je takmer isté, že študenti nedokážu alebo nebudú vo vzniknutom priestore viac študovať.
Doc. Vajda sa vyjadril, že kult systematického štúdia zanikol. Takéto zmeny podľa neho teda môžu
viesť k zníženiu úrovne štúdia a kvality absolventov.
Doc.Žiška vo svojom príspevku privítal a podporil snahu vedenia fakulty o optimalizáciu študijných
programov aj vzhľadom na spoločenskú prax. Počet kreditov odpovedá náročnosti štúdia a študentov
treba viesť k samostatnosti a zodpovednosti za svoje výsledky. Využívať treba hlavne individuálne
formy štúdia a majstrovstvo učiteľov. Pravidelné umiestňovanie sa fakulty,už dlhé obdobie, na
popredných miestach v hodnotení slovenských agentúr a vysoký záujem o našich študentov v praxi a
ich nástupné platy hovoria, že vzdelávanie nerobíme zle. Samozrejme sa treba neustále zlepšovať,
nezaspať na vavrínoch a na túto dobu hľadať efektívne formy vzdelávania.

Doc. Rosinová povedala, že pri znížení počtu hodín najmä v prvých ročníkoch treba dbať na to, aby sa
študenti dostatočne venovali samostatnému štúdiu, na čo ale mnohí nie sú pripravení.
Prof. Janíček uviedol, že už sú pripravené aj zmenené študijné programy pre vyššie ročníky.
K pedagogickým záležitostiam vystúpil v diskusii prof. Donoval. Vyslovil počudovanie nad tým, že doc.
Jančárik, ako aj niektorí členovia PK zakladajú svoje príspevky a návrhy k pedagogike na základe
pocitov, resp. obáv. Navrhnutý študijný program vychádza z aktuálnych trendov rozvoja elektroniky a
informatiky, je multidisciplinárny a tiež obsahuje moderné formy výuky (e-learning). Jednotlivé
predmety musia vychádzať z najnovších pozntkov a z presvedčenia pedagógov o ich kvalite. Tiež
upozornil na konštatovanie doc. Vajdu o uzatváraní sa jednotlivých študijných programov a ústavov
do seba, ktoré nie je pravdivé. Ako príklad spolupráce uviedol 3 spoločné semestre v rámci študijných
programov Elektronika, Kybernetika a Robotika a Telekomunikácie a Multimediálna technika.
V ďalšej diskusii vystúpil Ing. Hanic, ktorý sa v mene ŠČ AS vyjadril nasledovne:
- v prvom rade by sa chcel poďakovať v mene ŠČ AS a študentov FEI vedeniu fakulty za
pozitívny prístup a zmeny v študijných programoch, ktoré reflektujú na súčasné trendy v technických
smeroch. ŠČ AS vyjadruje plnú podporu vedeniu FEI pri realizácii zmien a dúfame, že i naďalej sa
bude pokračovať v zatraktívňovaní štúdijných programov v súlade s potrebami študentov pre kvalitné
univerzitné vzdelanie a uplatnenie v praxi.
- chceli by sme vyjadriť dôrazný nesúhlas s jednotlivcami zo strany zamestnaneckej časti
akademickej obce FEI, ktorí tesne pred zasadnutím VR FEI sa náhle ohradili, voči častiam obsahu
zmien študijných programov. Nám, zástupcom študentov, sa to zdá nekorektné, účelové a v rozpore
so záujmami fakulty. Ako ŠČ AS sme presvedčení, že na výhrady k zmenám študijných programov bol
dostatočný časový priestor na predloženie nielen výhrad, ale aj ich vyriešeniu počas procesu prípravy.
- ceníme si, že počas prebiehajúceho akreditačného obdobia sa zhromažďovali,
zaznamenávali a zapracovávali pripomienky. Týmto sa podľa nášho názoru proces stal naozaj
efektívnym a zmysluplným, čo sa pozitívne prejaví pri novej akreditácií.
- ŠČ AS aj samotní študenti majú úprimnú snahu vyriešiť problém nedostatočnej
predchádzajúcej prípravy študentov pri nástupe na fakultu. Po zdĺhavej a konštruktívnej diskusii
v radoch študentov i zamestnancov sme dospeli k záveru, že bohužiaľ nie je možné vytvoriť
dostatočný priestor, na to aby vysoká škola nahradila funkciu strednej školy v celom rámci vyplnenia
vedomostných medzier študentov. Dôležitým kritériom kladeným na poslucháčov vysokej školy je aj
samoštúdium, ktoré je potrebné zvládnuť, a bez ktorého sa na vysokej škole študovať nedá. Úspešné
štúdium na našej fakulte je aj o zodpovednosti samotných študentov pri štúdiu a o tom, že sa štúdiu
musia v primeranom rozsahu dobrovoľne venovať aj mimo pôdy fakulty. V ďalšej diskusii v rámci ŠČ
AS sme sa zhodli, že memorované vedomosti bez aktívnej tvorivej činnosti študenta nie sú prínosné
pri príprave absolventa pre prax.
Doc. Hinca vystúpil s pripomienkou, že garanti ŠP by mohli mať väčšiu voľnosť v definovaní
predmetov a ich rozsahu.
Na záver rozsiahlej diskusie prof. Hubinský požiadal o hlasovanie k predloženým Študijným
programom na FEI STU na akad. rok 2017/2018.
Uznesenie AS FEI č. 1.1:
AS FEI STU prerokoval predložené Študijné programy na FEI STU na akad. rok 2017/2018.
Hlasovanie: za-19, proti-0, zdržali sa-0

Predložené Študijné programy na FEI STU na akad. rok 2017/2018 boli v AS FEI prerokované bez
pripomienok.

K bodu 5 – Schvaľovanie návrhu na doplnenie Vedeckej rady FEI STU
Pán dekan uviedol nasledujúci bod programu. Oznámil, že za ďalšieho externého člena Vedeckej rady
na obdobie od 1.3.2017 do 28.2.2021 bol navrhnutý prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. – dekan
Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Prof. Hubinský požiadal po tomto úvode prítomných o tajné hlasovanie.
Hlasovacie lístky spočítali doc. Zajac a Bc. Jakúbek. Výsledky oznámil doc. Zajac.
za – 18, proti-0, zdržali sa -1
Uznesenie AS FEI č. 1.2:
Akademický senát FEI STU schvaľuje prof. Ing. Pavla Špánika, PhD. ako externého člena Vedeckej
rady FEI STU na obdobie od 1.3.2017 do 28.2.2021.

K bodu 6 – Rôzne
Prof. Hubinský vyzval v tomto bode programu podpredsedu ZOO doc. Kardoša, aby informoval
prítomných o ankete o spokojnosti so stravovaním na FEI, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s vedením
fakulty v novembri 2016. Doc. Kardoš povedal, že ankety sa zúčastnilo 104 stravníkov, z toho 10 z FIIT
a 15 študentov. Minulý týždeň sa stretli tajomník fakulty Mgr. Miklovič, zástupcovia z AS FEI doc.
Rosinová a Ing. Hanic, a členovia VV ZOO (doc. Kardoš, Ing. Florovič a B. Vlačikyová) s majiteľom
firmy Delikanti pánom Mikulom a prevádzkarkou p. Medviďovou. Po stretnutí pán Mikula povedal, že
sa bude snažiť pripomienky stravníkov akceptovať a že pošle písomné vyjadrenie k výsledkom
ankety.

K bodu 7 – Záver
Na záver sa profesor Hubinský poďakoval prítomným z účasť.

Overovatelia: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Bc. Andrej Jakúbek

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda ZČ AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

