Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 6/2018
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 20.11.2018 o 14 hod. v zasadačke dekana
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

17

Ospravedlnení: doc. Hinca

Študentská časť:

3

Ospravedlnení: p. Furtkievič, Bc. Hajdúch, Bc. Hrivíková, Bc. Jakúbek,
Bc. Staňa, p. Tomčo

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. prodekan pre bakalárske štúdium
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium
Privatdozent Dr. rer. nat. Martin Drozda, prodekan pre zahraničné vzťahy
Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty
Bc. Anton Cvik – zástupca FEI STU v ŠRVŠ

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 20.11.2018 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do
prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU.

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU (26.06.2018, 6.11.2018,
13.11.2018)
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Prezentácia výsledkov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za obdobie 2016-2018
5. Prerokovanie návrhu študijných programov 1. stupňa štúdia
6. Doplnenie členov Disciplinárnej komisie FEI STU
7. Voľba členov pracovných komisií za ŠČ AS FEI STU
8. Informácia o plnení plánu hlavných úloh fakulty
9. Rôzne
10. 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. Následne určil skrutátorov
dnešného zasadnutia.
Určení Skrutátori: - Ing. Poljovka, doc. Jančárik
Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Jókay, p. Petrusová

Po určení overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia AS
FEI STU.

K bodu 2 – Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU (26.06.2018,
6.11.2018, 13.11.2018)
Prof. Uherek uviedol, že do zápisníc z minulých rokovaní boli zapracované všetky pripomienky.
Následne dal o ich znení hlasovať.
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 3 - Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý prítomných oboznámil:
1. Prezident vymenoval v septembri 2018 nových profesorov, medzi nimi aj zamestnancov FEI
STU prof. Duchoňa v odbore kybernetika a prof. Zajaca v odbore aplikovaná informatika.
2. V parlamente sa chystá prijatie nového vysokoškolského zákona. Jeho obsahom je nová
sústava odborov, nové zákonné normy ako ja proces akreditácie. Prechodné obdobie pre
akreditáciou študijných programov je do 15.06.2018
3. Dňa 10. 10. 2018 navštívil našu fakultu prof. Amir Rapaport – organizátor konferencií
Cybertech, ktorý bol sprevádzaný veľvyslancom Izraela J.E. Zvi A. Vapnim. Na fakulte sa
zaujímal o NATO projekt prof. Grošeka v oblasti postkvantovej kryptografie, EMC laboratórium
ÚE FEI STU a Národné centrum robotiky. Pracoviská ÚEF FEI STU navštívil nositeľ nobelovej
ceny, Hiroši Amano ktorý prejavil záujem o výskum v oblasti oranických polovidičov.
4. Od 1.1.2019 bude platiť nový zákon o odmenňovaní zamestnancov, ktorý sa bude týkať aj našej
fakulty. Budú prerobené a navýšené platové tabuľky pre všetkých zamestnancov.
5. Naši študenti tretieho ročníka - Kristína Fečová a Dušan Argaláš, ktorí sa pripravujú v klube VŠK
FEI STU, sa zúčastnili na Majstrovsvách sveta v silovom trojboji. Šampionátu sa zúčastnilo viac
ako 600 pretekárov z 21 krajín. Kristína Fečová sa stala majsterkou sveta, Dušan Argaláš obsadil
tretie miesto. Mgr. Lackovič, ktorý je zároveň riaditeľom TIŠ FEI STU vysvetlil, že naši študenti
sa zároveň pripravujú na svoje športové výkony priamo na fakulte a reprezentujú
Vysokoškolský športový klub FEI STU. Snažíme sa im pripraviť čo najlepšie podmienky. V
následnej diskusii uviedol že sa mohli majstrovstiev sveta zúčastniť aj vďaka vedeniu fakulty.
V aktuálnych otázkach pokračoval tajomník fakulty, Mgr. Miklovič. Podal správu o hospodárení fakulty.
Uviedol že stav hospodárenia je dobrý. Následne pokračoval predseda EK AS FEI STU, doc. Beláň, ktorý
upresnil že EK AS FEI STU prerokovala stav hospodárenia, prípadné otázky boli zodpovedané.

K Bodu 4 - Prezentácia výsledkov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za obdobie 20162018

V bode 4. vystúpil zástupca FEI STU v ŠRVŠ, Bc. Cvik. Prítomným odprezentoval účel, spôsob
fungovania a činnosť ŠŘVŠ. Jeho prezentácia tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.

K bodu 5 - Prerokovanie návrhu študijných programov 1. stupňa štúdia
Bod 5 uviedol prodekan pre 1. stupňové štúdium, doc. Bittera. Vysvetlil, že pre potreby senátu vytvoril
prehľadnú skrátenú verziu. Naše programy na prvom stupni štúdia budú zapísané bez časového
obmedzenia, ale bolo potrebné znovu vypracovať materiál vrátane príloh.
Predseda PK AS FEI STU, doc. Jančárik uviedol, že PK AS FEI STU prerokovala akreditačné spisy a nemala
žiadne zásadné pripomienky.
Uznesenie 6.1 : AS FEI STU prerokoval návrh študijných programov 1. stupňa štúdia
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0
Uznesenie 6.1. bolo schválené všetkými hlasmi

K bodu 6 - Doplnenie členov Disciplinárnej komisie FEI STU
Bod 6. uviedol doc. Bittera, ktorý je predsedom Disciplinárnej komisie FEI STU. Vysvetlil, že člen
Disciplinárnej komisie FEI STU za ŠČ AS FEI STU Bc. Gašparík už nie je študentom FEI STU a je potrebné
doplniť komisiu. ŠČ AS FEI STU navrhla ako člena Bc. Hajdúcha. Návrh disciplinárnej komisie tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0
Bc. Hajdúch bol zvolený za člena disciplinárnej komisie všetkými hlasmi

K bodu 7 - Voľba členov pracovných komisií za ŠČ AS FEI STU
V bode 7. vystúpil predseda ŠČ AS FEI STU, Ing. Hanic. Vysvetlil, že ŠČ AS FEI STU musela doplniť komisie
za senátorov, ktorý už neboli študentmi v ak. roku 2018/2019. Pri tejto príležitosti sa zároveň ŠČ AS FEI
STU rozhodla zmeniť zloženie komisií. Návrh zloženia pracovných komisií tvorí prílohu 4. k tejto
zápisnici.
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0
Navrhované zloženie pracovných komisií AS FEI STU bolo schválené všetkými hlasmi.

K bodu 8 - Informácia o plnení plánu hlavných úloh fakulty

Bod 8 uviedol dekan fakulty, prof. Oravec. Vysvetlil, že na dnešnom zasadnutí vedenia fakulty
vyhodnocovali priebežné plnenie dlhodobého zámeru fakulty. Doc. Bittera následne odprezentoval
priebežné plnenie jednotlivých bodov dlhodobého zámeru. Dokument o zhodnotení priebežného
plnenia dlhodobého zámeru tvorí prílohu č. 5 k tejto zápisnici.

K bodu 9 Rôzne
V úvode bodu 9. Rôzne vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Prítomným senátorom pripomenul
voľbu rektora, ktorá sa bude konať 3.1.22018. Zároveň pripomenul, že na FEI STU prebiehajú voľby do
ŠČ AS STU.
Následne vystúpil Ing. Halgoš s otázkou ohľadom fungovania zabezpečenia BOZP na fakulte. Tajomník
FEI STU, Mgr. Miklovič odpovedal že BOZP zabezpečuje externá firma, ktorá bola vysúťažená.
Koordinátorom je vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia, Mgr. Kováč. Mgr. Miklovič prisľúbil
pripraviť k tejto téme podklady.

K bodu 10 Záver
V závere zasadnutia prof. Uherek informoval o termíne najbližšieho zasadnutia AS FEI STU, ktoré by sa
malo konať dňa 19.02.2019 a poďakoval sa prítomným za účasť.

Zoznam príloh zápisnice:
1.
2.
3.
4.

Príloha č. 2: Prezentácia výsledkov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za obdobie 2016-2018
Príloha č. 3: Návrh disciplinárnej komisie FEI STU
Príloha č. 4: Návrh zloženia pracovných komisií AS FEI STU
Príloha č. 5: Zhodnotenie priebežného plnenia dlhodobého zámeru FEI STU

Overovatelia:
Ing. Matúš Jókay, PhD.
p. Soňa Petrusová
prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísal: Bc. Andrej Holič

