Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 6/2017
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 14.11.2017 o 13 hod. v zasadačke dekana
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

17

Neprítomní: Ing. Poljovka

Študentská časť:

8

Neprítomní: T. Tomčo

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, Dr. Drozda, prof. Stopjaková, doc. Kardoš,
prof. Janíček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI STU
Informácia o voľbe predsedu a podpredsedu ŠČ AS FEI STU
Voľba členov pracovných komisií za ŠČ AS FEI STU
Reakreditácia ŠP II. stupňa štúdia
Schvaľovanie návrhu disciplinárnej komisie FEI STU
Schvaľovanie návrhu na rozdelenie nerozdelenej dotácie na rok 2017
Schvaľovanie návrhu Dodatku k Ďalším podmienkam prijímania na inžinierske štúdium na
FEI STU
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Privítal prítomných
senátorov a hostí. Skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný.
Za skrutátorov boli navrhnutí:
Za overovateľov boli navrhnutí:

doc. Jančárik, Ing. Bisták
K. Hrivíková, doc. Beláň

Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-22, proti-0, zdržali sa-0
Po určení skrutátorov a overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného
zasadnutia AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-22, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
K bodu 2. prof. Uherek uviedol, že k zápisnici z predchádzajúceho AS boli zapracované všetky
pripomienky. V následnej diskusii neboli žiadne nové pripomienky a tak prof. Uherek dal o znení
zápisnice č. 5/2017 hlasovať.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-22, proti-0, zdržali sa-0
Zápisnica AS FEI STU č. 05/2017 bola jednomyseľne odsúhlasená

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec, ktorý prítomných informoval o ocenení pracovníka
Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava prof. Ing. Jaroslava
Kováča, CSc. za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Po ňom vystúpil tajomník fakulty, Mgr.
Miklovič, ktorý prítomných oboznámil s pondelkovým zasadnutím EK AS FEI STU. Vysvetlil, že fakulta
v minulosti požičala rektorátu STU 250 000 EUR na preklenutie obdobia refundácie faktúr za
prístrojové vybavenie obstarané v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku STU v Bratislave.
Finančné prostriedky boli rektorátom vrátené a pripísané na zákazky, z ktorých boli požičané.
Nerozpísaná dotácia vo výške viac ako 172 666 EUR nebola naviazaná na túto pôžičku. Mgr. Miklovič
zároveň informoval o ozdravení fakultných účtov. Momentálne na fakulte prebieha inventarizácia
zariadení, ktorá má za cieľ spísať a zaevidovať všetok fakultný majetok.
Doc. Rosinová sa opýtala na úsporu finančných prostriedkov vynakladaných na energie po zateplení
štyroch blokov fakulty. Mgr. Miklovič odpovedal že došlo k úspore, ale nie je to ešte vyčíslené budúci rok bude možné spraviť prehľad spotreby energií.
Doc. Žiška k inventarizácii poznamenal, že na fakulte sa nachádza veľa 30-40 ročných prístrojov,
a bolo by dobré ich vyradiť jednoduchšie. Mgr. Miklovič odpovedal, že všetko vyraďovanie musí ísť
cez vyraďovaciu komisiu.
Doc. Hinca navrhol flexibilnejšie vyraďovanie prístrojov na súčiastky – ako príklad uviedol staršie
prístroje (spektroskopické karty), ktoré potrebujú operačný program Windows XP. Aby bolo možné
spektroskopickú kartu ďalej používať, je potrebné vyradiť starší PC na súčiastky. Mgr. Miklovič
odpovedal, že vyraďovacia komisia nemôže byť benevolentná, ale musí postupovať podľa zákona.
Prisľúbil však vyraďovanie zariadení tak, aby s tým ústavy mali čo najmenej starostí.

K bodu 4 – Informácia o voľbe predsedu a podpredsedu ŠČ AS FEI STU
Prof. Uherek prítomných oboznámil s výsledkami voľby predsedu a podpredsedu ŠČ AS FEI STU. Na
zasadnutí ŠČ AS FEI STU konaného dňa 06.11.2017 boli zvolení všetkými hlasmi:
Predseda ŠČ AS FEI STU – Ing. Hanic
Podpredseda ŠČ AS FEI STU – p. Tomčo
Zasadnutia sa zúčastnili všetci senátori ŠČ AS FEI STU.

K bodu 5 - Voľba členov pracovných komisií za ŠČ AS FEI STU a k bodu 7 Schvaľovanie
návrhu disciplinárnej komisie FEI STU
Po informácii o zvolení predsedu a podpredsedu ŠČ AS FEI STU prof. Uherek pokračoval a prečítal
prítomným Návrh rozdelenia členov ŠČ AS FEI STU do pracovných komisií, ktorý tvorí prílohu č.
1 tejto zápisnice. Následne navrhol hlasovanie k predmetnému návrhu.
Uznesenie 5.1
AS FEI STU schvaľuje rozdelenie členov komisií za ŠČ AS FEI STU
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-0
Rozdelenie členov komisií za ŠČ AS FEI STU bolo schválené všetkými hlasmi
Prof. Uherek pokračoval a oboznámil prítomných s návrhom disciplinárnej komisie FEI STU, ktorý
tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Následne navrhol hlasovanie k predmetnému návrhu.
Uznesenie 7.1
AS FEI STU schvaľuje návrh disciplinárnej komisie FEI STU
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-1
Návrh disciplinárnej komisie FEI STU bol schválený

K bodu 6 - Reakreditácia ŠP II. stupňa štúdia
V bode 6 vystúpila prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium, doc. Miklovičová, ktorá
prítomným objasnila proces reakreditácie – FEI STU získala v poslednej akreditácii práva na 8 ing.
študijných programov, z ktorých je 6 klasifikovaných ako nové ŠP a dva ako pokračujúce ŠP. Nové ŠP
majú akreditáciu do 31.08.2018 a preto je ich potrebné reakreditovať. Dva pokračujúce ŠP je
potrebné reakreditovať z dôvodu zmeny názvu (ŠP Telekomunikácie) a zmeny v štruktúre kreditov (ŠP
API). Zároveň sa mení aj štruktúra štátnej skúšky s cieľom preukázať schopnosť prezentovať nové
poznatky a širšie súvislosti v daných vedných odboroch.
Následne vystúpil predseda pedagogickej komisie, doc. Jančárik, ktorý prítomných informoval
o stretnutí PK AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 7.11.2017. Podotkol, že AS nemá za úlohu schvaľovať
materiál k reakreditácii, ale je potrebné ho prerokovať. Najvýraznejšia zmena je nahradenie štátnej
skúšky širšou rozpravou z daného odboru v rámci obhajoby diplomovej práce, čo bolo aj predmetom
diskusie na zasadnutí pedagogickej komisie. Zdôraznil, že je to krok správnym smerom a je potrebné
aby študent preukázal znalosť širšej problematiky, na druhú stranu môže byť hodnotenie študenta
nejednoznačné, keďže nie je možné exaktne určiť čo má študent vedieť. Po príspevku doc. Jančárika
otvoril prof. Uherek diskusiu.
V diskusii vystúpil prof. Hubinský s návrhom pripravenia dokumentu pre každý ŠP, v ktorom budú
napísané rámcové okruhy, ktorých znalosť sa od študenta očakáva, čím by sa zároveň čiastočne
vyhovelo námietkam proti zmene štátnej skúšky. Prof. Pavlovičová poznamenala, že štátnicová
komisia nie je na to aby dávala študentom zákerné otázky, ale je na to, aby preverila vedomosti
študenta z danej problematiky. Zároveň upozornila, že momentálne sú na štátnej skúške študenti

skúšaní z niečoho, z čoho už raz boli hodnotení, čo je v rozpore s platným študijným poriadkom. Doc.
Hinca súhlasil s prof. Hubinským a vyjadril sa, že návrh rámcových okruhov neodporuje tomu, aby
boli študenti skúšaní z danej problematiky. Prof. Uherek podotkol, že ani v zamestnaní sa
zamestnávateľ nebude pýtať čo sa študent učil na škole, ale absolvent bude musieť vedieť
samostatne riešiť problémy – preto je dobré, aby schopnosť riešiť problémy vo svojom odbore
preukázal na štátnej skúške.
Následne vystúpil prof. Oravec, ktorý pripomenul, že pripomienky na VR FEI STU boli iba z jedného
ústavu fakulty. Po vedeckej rade boli k tomuto materiálu zapracované pripomienky. Ako príklad z
praxe uviedol terajšie podmienky štátnej skúšky z I. stupňa štúdia, kde je okrem obhajoby bakalárskej
práce aj rozprava k danej téme, aby študent vedel diskutovať o svojich poznatkoch a obhájiť na čom
pracoval. Poukázal na rozhovor s výkonným riaditeľom IT firmy Innovatrics, ktorý v ňom zastával
názor menšieho zohľadnenia známky ako takej a väčší dôraz na prácu študenta počas celej dĺžky
štúdia.
Doc. Vajda upozornil na interné predpisy STU - musíme zabezpečiť aby priebeh štátnej skúšky bol v
súlade predpismi STU, ako aj vysokoškolským zákonom. Doc. Miklovičová reagovala, že pri príprave
reakreditácie ŠP II. stupňa štúdia postupovali tak, aby boli materiály v súlade s nadriadenými
dokumentmi.
Prof. Uherek uzavrel diskusiu a navrhol priať uznesenie o prerokovaní Reakreditácie ŠP II. stupňa
štúdia

Uznesenie 6.1
AS FEI STU prerokoval materiál pre reakreditáciou ŠP II. stupňa štúdia
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za-25, proti-0, zdržali sa-0
Materiál pre reakreditáciu ŠP II. stupňa štúdia bol prerokovaný

K bodu 8 - Schvaľovanie návrhu na rozdelenie nerozdelenej dotácie na rok 2017
V bode 8 vystúpil Mgr. Miklovič, ktorý prítomným pripomenul schvaľovanie rozpočtu, ktoré sa konalo
2.5.2017 a v ktorom nebolo rozdelených vyše 172 666 EUR. Na zasadnutí AS sa rozhodlo, že tieto
finančné prostriedky budú rozdelené až neskôr v súlade s potrebami fakulty. Následne predstavil
návrh rozdelenia týchto finančných prostriedkov:
Časť navrhol rozdeliť ako odmeny pracovníkov, ktorý prispeli svojou prácou k lepším výkonom fakulty
(24 000 EUR), časť investovať do rozvoja infraštruktúry fakulty - podľa aktuálnych potrieb a priorít
(96 000 EUR) a časť peňazí použiť na predfinancovanie projektov, pri ktorých budú vynaložené
výdavky až následne refundované (50 000 EUR). Táto časť sa vráti do rozpočtu, , o jej rozdelení senát
bude rozhodovať v prvej polovici budúceho roka.
V diskusii vystúpil predseda EK AS FEI STU, doc. Beláň, ktorý prítomných informoval o zasadnutí
ekonomickej komisie ktoré sa konalo dňa 12.11.2017. Návrh na rozdelenie nerozdelenej časti dotácie
bol prerokovaný a ekonomická komisia odporúča AS FEI STU tento návrh schváliť.
V následnej diskusii vystúpili prof. Uherek a prof. Stopjaková, ktorí vysvetlili metodiku odmeňovania
pracovníkov za vyššie výkony fakulty, o túto sumu bol navýšený Motivačný fond. Celá suma
Motivačného fondu (74 tisíc) bola rozdelená priamo do odmien pracovníkom, ktorí buď publikovali

v najlepších (karentovaných) časopisoch (spolu 47 tisíc), alebo učili v angličtine predmety pre
Erasmus študentov (spolu 30 tisíc). Doc. Rosinová upozornila, že nerozdelená časť dotácie je podľa
schváleného rozpočtu o 2 666 Eur vyššia, navrhla upraviť sumu navýšením niektorej z navrhnutých
položiek. Tajomník navrhol zvýšiť položku rozvoja infraštruktúry o 2 666 EUR, čím by došlo
k rozpísaniu celej nerozdelenej časti – s týmto návrhom prítomní súhlasili.
V závere došlo k diskusii ohľadom stavu konkrétnej infraštruktúry (sociálne zariadenia, teplá voda v B
bloku, utierky) a metodiky rozdelenia odmien – aby sa finančné prostriedky ušli aj mladým vedeckopedagogickým pracovníkom. Prof. Uherek konštatoval, že z navrhnutého delenia budú prosperovať
najmä mladí pracovníci. Po diskusii navrhol prof. Uherek o Návrhu na rozdelenie nerozdelenej
dotácie na rok 2017 so zapracovanou zmenou (navýšenie časti infraštruktúry o 2 666 EUR) hlasovať.
Uznesenie 8.1
AS FEI STU schvaľuje Návrh na rozdelenie nerozdelenej dotácie na rok 2017
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za-24, proti-0, zdržali sa-1
Návrh na rozdelenie nerozdelenej dotácie na rok 2017 bol schválený

K bodu 9 - Schvaľovanie návrhu Dodatku k Ďalším podmienkam prijímania na inžinierske
štúdium na FEI STU
V bode 9 vystúpila doc. Miklovičová, ktorá prítomných oboznámila s dokumentom Ďalšie
podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU. Dodatkom k dokumentu sa zabezpečí
zosúladenie interného predpisu so zákonom – bude možné poslať rozhodnutie do e-schránky.
Zároveň bude uchádzačom umožnené zaslať prihlášku elektronicky, bez potreby vytlačiť ju
a zaslať poštou. Vysvedčenia (diplomy) stačí doručiť dodatočne. Následne vystúpil predseda PK
AS FEI STU, doc. Jančárik, ktorý konštatoval že pedagogická komisia k tomuto návrhu zasadala
a odporúča ho schváliť.
Uznesenie 9.1
AS FEI STU schvaľuje Dodatok k Ďalším podmienkam prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za-25, proti-0, zdržali sa-0
Dodatok k Ďalším podmienkam prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU bol schválený všetkými
hlasmi

K bodu 10 – Rôzne
V úvode bodu 10 vystúpil prof. Uherek, ktorý prítomných informoval o zasadnutí AS STU, na ktorom
boli okrem iného prediskutované aj chýbajúce prístupy k vedeckým databázam. Vysvetlil, že verejné
obstarávanie prebieha cez Centrum vedecko-technických informácií, ktoré tieto prístupy zabezpečuje
pre všetky vysoké školy. Prevádzkovatelia databáz zatiaľ prístupy ponechali s tým, že im dané
obdobie bude uhradené neskôr. Výnimkou je databáza IEEE Xplore, ktorá bude sprístupnená až po
ukončení verejného obstarávania.

Na tomto zasadnutí bol zároveň opäť diskutovaný zámer výstavby nového výskumného centra
v rámci projektu ACCORD, proti ktorého výstavbe opakovane namieta najmä SjF STU, pretože by tým
prišla o časť laboratórií.
Následne vystúpil predseda ŠČ AS FEI STU, Ing. Hanic so žiadosťou aby boli zamestnanci obozretnejší
a zatvárali dvere na učebniach, ktoré majú nainštalovaný elektronický systém otvárania dverí na
čipovú kartu zamestnanca STU. Doc. Jančárik v rámci diskusie poznamenal, že má kartu registrovanú
a aj tak sa nevie dostať do niektorých miestností. Mgr. Miklovič vysvetlil, že systém je nainštalovaný
iba na niektorých miestnostiach a je v skúšobnej prevádzke. Následne sa bude vylaďovať. Doc. Jókay
navrhol zmenu registrácie tak, aby boli na karty pedagógov vopred nahraté práva na otváranie
potrebných miestností bez potreby fyzického nahratia na vrátnici FEI STU. Podotkol, že takto je
možné nahrať na vrátnici učiteľské práva aj na študentskú kartu, ale tento problém nechcel ďalej
rozvádzať. V závere diskusie vystúpil Mgr. Miklovič, ktorý prítomným ozrejmil nastavenie terajšieho
nahrávania práv na karty – nie je to také jednoduché a snažili sa vybrať najlepšiu z možností.

K bodu 11 – Záver
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia:

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Kristína Hrivíková

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísal: Bc. Andrej Holič

