
 

 

  

  

  Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 6/2019 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 05.11.2019 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:   15 Ospravedlnení: doc. Beláň, Ing. Halgoš, Ing. Poljovka 

Študentská časť:  8 Ospravedlnení:  Ing. Šubjak 

Hostia:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty 
  Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty 

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum  
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium 
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium  
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy  
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj 

 doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU 

 prof. Ing. František Duchoň, PhD – zástupca FEI STU v RVŠ SR 

 
Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 05.11.2019 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 
3. Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI STU, privítanie nových členov AS FEI STU, 

schvaľovanie návrhov pracovných komisií  
4. Aktuálne otázky FEI STU 
5. Schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2018 
6. Rôzne 
7. 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. Hubinský. Následne určil skrutátorov 

dnešného zasadnutia.  

Určení Skrutátori: - p. Závacký, p. Štugner 

Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Zajac, Bc. Cvik 

Po určení skrutátorov a overovateľov nechal prof. Hubinský hlasovať o schválení programu dnešného 

zasadnutia AS FEI STU. Do programu bol doplnený bod Návrh na aktualizáciu dokumentu „Zásady volieb 

do AS FEI STU v Bratislave“, ktorý už dlhšie pripravuje Legislatívna komisia AS FEI STU . 
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Prítomní: 23 

Výsledky hlasovania: za- 23, proti-0, zdržali sa-0 

 

K bodu 2 - Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU 
Prof. Hubinský uviedol, že v zápisniciach boli zapracované všetky pripomienky. Vzhľadom že AS FEI STU 

nebol uznášania schopný schvaľujú sa zápisnice č. 4 a č. 5. . 

Schválenie zápisnice č. 4  

Prítomní: 23 

Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-0 

 

Schválenie zápisnice č. 5  

Prítomní: 23 

Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-0 

 

K bodu 3 - Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI STU, privítanie nových členov AS FEI 
STU, schvaľovanie návrhov pracovných komisií  
V bode 3 vystúpil bývalý predseda ŠČ AS FEI STU a predseda volebnej komisie, Ing. Hanic, ktorý 

zrekapituloval výsledky volieb a uviedol, že komisii neboli doručené žiadne písomné sťažnosti. 

Novozvoleným senátorom zaželal veľa úspechov a trpezlivosti.  

Po ňom vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Hubinský, ktorý privítal nových členov ŠČ AS FEI STU. Vyjadril 

potešenie nad skutočnosťou, že bolo zvolených veľa študentov, ktorí sa angažujú aj v iných študentských 

organizáciách. Následne sa novozvolení senátori predstavili. Nový predseda ŠČ AS FEI STU, p. Tomčo 

prečítal navrhované rozdelenie študentov do komisií, ktoré musí byť ešte schválené akademickým 

senátom. Zloženie komisií AS FEI STU je zverejnené na fakultnej stránke v záložke akademického senátu.  

 
Schválenie zaradenia členov ŠČ AS FEI STU do komisií 
Prítomní: 23 

Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-0 

 

K bodu 4 - Aktuálne otázky FEI STU 
V bode 4 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý privítal nových členov ŠČ AS FEI STU.  Prítomných 

oboznámil s novou sústavou študijných odborov, ktorých je teraz 49 namiesto pôvodných 400, a teda 

zahŕňajú širšie okruhy. Fakulte bol schválený študijný program kozmické inžinierstvo a do dvoch 

mesiacov máme dostať vyrozumenie z MŠVVaŠ SR. Takisto bol podpísaný Dodatok č. 5 k zmluve o dielo, 

vďaka čomu môžeme začať pripravovať revitalizáciu A a T blokov fakulty. Revitalizácie je súčasťou 

univerzitného projektu ACCORD, v ktorom je rozdelených medzi STU a UK viac ako 100 mil EUR najmä 

na investície do budov a infraštruktúry. Začiatkom októbra sa na FEI konala prednáška bývalej 

astronautky Dr. Mary Ellen Weber  s názvom “To Boldly Go: The Experience and Future of Space 

Exploration”. Dekan fakulty zároveň pochválil  prof. Grošeka a jeho prácu v oblasti kvantových šifier, 

ktorý sa umiestnil ako jeden s finalistov v súťaži ESET science awards. Následne predstavil senátorom 

výzvy, ktorými sa bude fakulta zaoberať nasledujúce obdobie:  
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• Akreditačná agentúra zverejnila návrh nových štandardov, ktoré je možné pripomienkovať do 
5.12.2019 (interný termín STU je do 19.11.2019) 

• Boli schválené projekty na refundáciu výskumných kapacít v ktorých je zapojená aj FEI STU 

• Došlo k zmene organizačného poriadku na dekanáte FEI STU, vzniklo nová jednotka Stredisko 
pre projekty a spoluprácu s praxou, ktorého riadením je poverený doc. Donoval.   

• Dňa 21.11.2019 je naplánovaná diskusia o spoločenskom dianí v bývalom Československu, 
ktorej sa zúčastnia aj viaceré osobnosti nežnej revolúcie 

 
Po prof. Oravcovi vystúpil prodekan Telek, ktorý má na starosti spolu s prof. Janíčkom implementáciu 

projektu ACCORD. Uviedol, že zmluva bola podpísaná a návrhy FEI STU boli zapracované. Spolu s FCHPT 

STU má naša fakulta najväčší podiel na rozpočte v rámci univerzity. Opcia na dokončenie stavby bola už 

spustená, okrem opláštenia sa počíta s revitalizáciou hlavnej chodby a prednáškových miestností na 

hlavnej chodbe. Všetko bude hradené z projektu, v ktorom je aj rezerva na nepredvídané výdavky. 

Verejné obstarávanie čaká na pripomienky z ÚVO, bolo pripravované precízne v spolupráci s odborníkmi 

na verejné obstarávanie. Takisto pripomenul že OP Výskum a inovácie sa presunie pod OP Integrovaná 

infraštruktúra, avšak jedná sa najmä o technický presun z dôvodu záchrany nečerpaných fin. 

prostriedkov a nebude to mať vplyv na implementované alebo pripravované projekty. Okrem vyššie 

spomínanej revitalizácie hlavnej chodby a prednáškových miestností fakulty budú infraštruktúrne 

posilnené aj niektoré laboratóriá, ktoré však vyberal rektorát STU. Za univerzitu je za implementáciu 

projektu zodpovedný Ing. Belko, ktorý bol v minulosti manažér aj univerzitného kompetenčného centra 

INTELSYS.  

V diskusii vystúpil doc. Vajda, ktorý sa pýtal na číslo vyhlášky k zmene študijných odborov a na 

pracoviská, ktorých laboratóriá budú vybavené.  

K prvej otázke odpovedala doc. Miklovičová – je to vyhláška č. 244/ 2019 Z.z.. Prof. Stopjaková doplnila 

že k postupu habilitačných a inauguračných konaní je nová vyhláška č. 246/2019 Z.z.. Prof. Oravec 

doplnil, že sa zároveň pracuje aj na novej vyhláške k publikačnej činnosti.  

Ing. Telek odpovedal k druhej otázke a uviedol, že sa jedná o laboratórium informačnej bezpečnosti, 

elektrokompatibility, kybernetiky a robotiky a organických polovodičov. Zdôraznil, že vedenie FEI 

nemalo možnosť vyjadriť sa k alokovaniu týchto zdrojov a postup považujeme za neštandardný.  

 

K bodu 5 - Schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2018 
V bode 5 vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. Vysvetlil, že bod bol prerokovaný v júni ale 

nemohol byť schválený. Všetky komisie zaujali k výročnej správe súhlasné stanovisko. Prítomní senátori 

sa zhodli, že je možné k bodu hlasovať.     

 

Prítomní: 23 

Výsledky hlasovania: za-23, proti-0, zdržali sa-0 

 

Uznesenie 6.1 Výročná správa FEI STU za rok 2018 bola schválená jednomyseľne.  

 

K bodu 6 - Návrh na aktualizáciu dokumentu „Zásady volieb do AS FEI STU v Bratislave“ 

V bode 6 vystúpila podpredsedníčka AS FEI STU, prof. Rosinová, ktorá prítomným podrobne 

odprezentovala jednotlivé zmeny v dokumente. Vysvetlila, že sa jedná najmä o zjednotenie dokumentov 



 4 

Zásady volieb a Volebného poriadku tak, aby bol k voľbám iba jeden dokument – Zásady volieb, ktorý je 

aj v zákone. Všetky prílohy v zásadách sú robené tak, aby ich mohla volebná komisia použiť bez toho, aby 

musela vytvoriť vlastné dokumenty.  

Návrh dokumentu je možné pripomienkovať a jeho finálna podoba je na akademickom senáte. 
Legislatívna komisia navrhuje, aby bol dokument pripomienkovaný do 10.01.2020. Následne by bol 
prerokovaný a schválený na zasadnutí AS FEI STU.  
 

K bodu 7 – Rôzne 

V bode 7 vystúpil doc. Kardoš, ktorý je predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU. Prítomným vysvetlil 

základné funkcie odborovej organizácie ktorými je najmä chránenie a obhajovanie záujmov 

zamestnancov a kolektívne vyjednávanie.  Vymenoval zamestnanecké benefity vyplývajúce z kolektívnej 

zmluvy ako je deň voľna pri uzavretí manželstva, jubilejná odmena, vyšší príspevok zamestnávateľa k 

stravnému, extra voľno pre rodičov detí a iné. Zároveň pripomenul možnosť rekreácie v rekreačných 

zariadeniach STU za zvýhodnenú cenu.  

Po ňom vystúpil prof. Duchoň, ktorý informoval o dianí v Rade vysokých škôl SR. Upozornil na možnosť 

pripomienkovania akreditačných štandardov, v ktorých je viacero nezrovnalostí. RVŠ SR zároveň vyjadrila 

znepokojenie nad presunom OP Výskum a inovácie pod OP Integrovaná infraštruktúra, pretože sa obáva 

presunu fin. prostriedkov operačného programu.  

Doc. Miklovičová uviedla, že Návrh akreditačných štandardov bude po spracovaní rektorátom zaslaný 

riaditeľom ústavov fakulty.     

Prof. Oravec v bode 7 ešte dodal, že STU vstupuje do Baterkovej aliancie a Americkej obchodnej komory 

v SR , nevstupuje však do organizácie ITAS, pretože nie sú úplne vyriešené jej stanovy.  

V závere bodu Rôzne vznikla diskusia ohľadom vhodného spôsobu upozornenia študentov na rôzne 

ponuky stáží, štipendií a podobne – doc. Miklovičová uviedla, že chýba vhodný kanál a potrebuje sa 

dohodnúť so zástupcami študentov na vhodnom spôsobe (AIS, Facebook, obrazovky na hlavnej chodbe). 

Predseda ŠČ AS, p. Tomčo prisľúbil že ŠČ AS sa na spôsobe zverejňovania dohodne a následne oboznámi 

s návrhmi prodekanky pre štúdium.  

 
 

K bodu 8 – Záver 

Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Overovatelia:  

doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. 

Bc. Anton Cvik 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

               predseda AS FEI STU 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


