Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 3/2019
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 16.04.2019 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

15

Ospravedlnení: Mgr. Lackovič, Ing. Rakús, doc. Vajda

Študentská časť:

4

Ospravedlnení: p. Furtkjevič, Bc. Hajdúch, Bc. Hrivíková, Bc. Jakúbek, p. Petrusová

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan 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 Janíček, PhD. – zástupca FEI STU v AS STU
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – zástupca FEI STU v RVŠ SR

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 26.02.2019 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do
prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU (26.02.2019, 26.03.2019)
Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS FEI STU za ÚEF - predstavenie nového
člena AS FEI STU za ÚEF, doplnenie Ekonomickej komisie
Aktuálne otázky FEI STU
Informácia o súčasnom stave v revitalizácii objektov FEI
Prerokovanie návrhu študijných programov Kozmické inžinierstvo v 2. a 3.
stupni štúdia.
Prerokovanie návrhu na zmenu garantov ŠP Aplikovaná elektrotechnika, ŠP Meracia
technika a HVK v ŠO 5.2.54 Meracia technika
Schválenie Návrhu na zloženie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave
Voľba zástupcu FEI STU v Rade vysokých škôl
Rôzne
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. Tomčo, Bc. Staňa
Za overovateľov boli navrhnutí: prof. Pavlovičová, Ing. Hanic
V súvislosti s tajným hlasovaním k bodu 9 – Voľba zástupcu FEI STU v Rade vysokých škôl musela byť
schválená volebná komisia.
Návrh volebnej komisie: Ing. Halgoš. – predseda, Mgr. Ing. Jókay, Ing. Hanic
Prítomní: 19
Výsledky hlasovania: za-16, proti-0, zdržali sa-3
Volebná komisia v navrhovanom znení bola schválená väčšinou hlasov.
Po určení skrutátorov a overovateľov a schválení volebnej komisie nechal prof. Hubinský hlasovať
o schválení programu dnešného zasadnutia AS FEI STU.
Prítomní: 19
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 2 - Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU (26.02.2019,
26.03.2019)
Prof. Hubisnký uviedol, že v zápisniciach boli zapracované všetky pripomienky, a nechal o ich znení
hlasovať. Bc. Holič doplnil, že v zápisnici zo dňa 26.02.2019 bola uvedená medzi hosťami aj prodekanka
Stopjaková, ktorá sa však zasadnutia nezúčastnila. Táto chyba bola následne opravená.
Prítomní: 19
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 3 - Oznámenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS FEI STU za ÚEF - predstavenie
nového člena AS FEI STU za ÚEF, doplnenie Ekonomickej komisie
Bod 3. uviedol prof. Hubinský. Prítomných oboznámil so vzniknutou situáciou – prof. Uherek, ktorý sa
stal prorektorom sa na poslednom zasadnutí AS FEI STU vzdal mandátu, a preto bolo potrebné vyhlásiť
doplňujúce voľby na Ústave elektroniky a fotoniky. Následne odovzdal slovo doc. Žiškovi, ktorý
prítomným zrekapituloval priebeh doplňujúcich volieb na ÚEF. Novozvoleným senátorom sa stal prof.
Ivan Hotový. Prof. Hubinský ho uvítal a navrhol, aby bol prof. Hotový zaradený do ekonomickej komisie,
v ktorej pôsobil aj prof. Uherek. Prof. Hotový súhlasil. Zaradenie do komisie musí schváliť AS FEI STU,
takže nasledovalo hlasovanie.
Prítomní: 19
Výsledky hlasovania: za-18, proti-0, zdržali sa-1
Prof. Hotový bol zaradený do Legislatívnej komisie AS FEI STU.
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K Bodu 4 Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec, ktorý prítomných oboznámil so situáciou ohľadom
schvaľovania rozpočtu STU. Momentálne bola predložená štvrtá verzia, v ktorej rektor STU, prof. Fikar,
navrhuje rozdeliť 300 000 EUR podľa podielu výstupov B kategórie podľa Wos (patenty a karentové
publikácie) a 300 000 EUR vyhradiť na podporu excelentných tímov na fakultách. Tento návrh
predstavuje kompromis a očakáva sa jeho schválenie. Prof. Oravec pokračoval a vysvetlil že rozpočet
FEI STU sa viacmenej nemení, ale STU ako univerzita ide dole s výkonmi, pričom ostatné technické
univerzity svoje výkony zvyšujú. Rektor plánuje motivovať najmä fakulty s nižšími výkonmi, aby sa
zamerali na také výstupy, ktoré sú zároveň hodnotené ministerstvom pri delení dotácie medzi
univerzity. Zároveň chce podporiť univerzitné tímy, ktoré sú výkonmi tesne pod hranicou excelentnosti
a pomocou podpory by ju mohli dosiahnuť.
Takisto informoval o svojej účasti na konferencii v priestoroch Národnej rady SR, ktorá sa zaoberala
stavom úrovne matematiky študentov SR. Vysoké školy poukazujú na nízku úroveň výuky stredných
škôl, tie poukazujú na nízku úroveň výuky základných škôl. Je možné, že v budúcnosti bude maturita z
matematiky povinná.
V závere bodu 4 vystúpila prodekanka fakulty, doc. Eleschová, ktorá pripravila informáciu o stave
podaných prihlášok na ak. Rok 2019/2020. Vysvetlila, že sa prihláška započítava až po tom ako príde aj
fyzicky, teda zatiaľ nie je možné robiť porovnanie s predošlým akademickým rokom. Ku dňu 16.04.2019
je evidovaných 693 podaných prihlášok, ale celkovo v systéme je aktívnych 1118. Približne polovica
študentov sa hlási na študijný program Aplikovaná informatika.

K bodu 5 - Informácia o súčasnom stave v revitalizácii objektov FEI
Bod 5 uviedol prof. Oravec a oboznámil senátorov so súčasným stavom revitalizácie, ktorá by sa mala
dokončiť v rámci projektu ACCORD, v ktorom je plánovaná úprava A bloku, T bloku a medziblokov AB a
BC.. Firma STRABAG, s.r.o. ktorá revitalizovala bloky B, C, D, E má zároveň opciu na dokončenie stavby.
Nie je preto potrebné znova realizovať verejné obstarávanie, práce môžu začať ihneď a vysúťažená
cena reflektuje na trhové ceny z roku 2013, kedy boli ceny v stavebníctve nižšie. Následne vysvetlil, že
rektorát STU požiadal MŠVVaŠ o kontrolu Dodatku č. 5, ktorý sa týka uzavretej zmluvy. Napriek
viacerým kontrolám v minulosti, ktoré nezistili v procese VO žiadne nedostatky, táto kontrola opísala
niektoré bližšie nešpecifikované skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok korekciu preplatenej
sumy. Prof. Oravec v závere poznamenal, že rektorát STU nás mal o vzniknutej situácii oboznámiť
bezodkladne.
Pokračoval prodekan fakulty, Ing. Telek, ktorý detailnejšie vysvetlil možné riziká oboch alternatív
dokončenia opláštenia. Materiál “Revitalizácia objektov FEI STU – súčasný stav v súvislosti s projektom
ACCORD” tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
V diskusii vystúpila prof. Rosinová s otázkou ohľadom ceny dokončenia diela – pri dnešných cenách by
bol dodávateľ možno aj stratový. Ing. Telek ubezpečil, že dodávateľ je schopný dokončiť dielo za
stanovenú cenu, čo aj prisľúbil na rokovaní s kvestorom univerzity. Dodávateľ pri predložení ponuky
vedel, že dielo bude potrebné neskôr dokončiť.
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Doc. Hinca mal otázku ohľadom definície korekcie – Ing. Telek odpovedal že ku korekcii spravidla
dochádza pri porušení zmluvy o NFP. Teoreticky k nej môže prísť aj do 10 rokov po ukončení realizácie
projektu. Takisto môžu predošlé kontroly odobriť postup obstarávateľa a nasledujúca kontrola ho môže
napadnúť. Vzhľadom na, že projekt je univerzitný, o ďalšom postupe rozhodne Rektorát STU. Vedenie
FEI STU však pokladalo za potrebné o tejto situácii informovať AS FEI STU.
Uznesenie 5.1. Akademický senát FEI STU zobral na vedomie informáciu o súčasnom stave v revitalizácii
objektov FEI.

K bodu 6 Prerokovanie návrhu študijných programov Kozmické inžinierstvo v 2. a 3. stupni
štúdia
V bode 6 vystúpil prof. Oravec. Vysvetlil, že študijný program Kozmické inžinierstvo je už v existujúcej
sústave študijných odborov - 5.02.61 Letecké a kozmické inžinierstvo. Príbuzný študijný odbor je
5.2.30. Elektronika. Garantmi štúdia budú prof. Stuchlíková (III. stupeň) a prof. Stopjaková (II. stupeň).
Zámerom fakulty je otvoriť študijný program v anglickom jazyku, ktorý by bol pre študentov nie len zo
Slovenska. Zároveň vysvetlil, že študijný program musíme dať akreditovať do 15.06.2019, pretože po
tomto termíne by už musel byť akreditovaný novým spôsobom, ktorý sa ešte len pripravuje. Na
príprave študijného programu sa podieľalo viacero ústavov fakulty.
Prodekanka fakulty, prof. Miklovičová, pokračovala a doplnila mená spolugarantov programu na III.
stupni štúdia – sú nimi prof. Hotový a doc. Kováč. Všetky informácie k programu boli zaslané v materiáli
“Prerokovanie návrhu študijných programov Kozmické inžinierstvo v 2. a 3. stupni štúdia”, ktorý tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice.
V závere vystúpil predseda Pedagogickej komisie AS FEI STU, doc. Jančárik, ktorý informoval
prítomných o prerokovaní návrhu pedagogickou komisiu, ktorá nemá zásadné pripomienky k
materiálu. Pedagogická komisia však odporúča doriešiť zapojenie doc. Valka do študijného programu.
Prof. Stopjaková informovala, že s doc. Valkom už prebehla komunikácia, došlo iba k nedorozumeniu a
doc. Valko zabezpečí predmety na ktorých participuje.
Uznesenie 6.1. Akademický senát FEI STU prerokoval návrh študijných programov Kozmické
inžinierstvo v 2. a 3. stupni štúdia

K bodu 7 - Prerokovanie návrhu na zmenu garantov ŠP Aplikovaná elektrotechnika, ŠP
Meracia technika a HVK v ŠO 5.2.54 Meracia technika
V bode 7 vystúpila doc. Miklovičová. Vysvetlila, že z STU v Bratislave odišiel prof. Redhammer, ktorý
garantoval niektorá študijné programy na FEI STU a teda musí byť nahradený. Všetky zmeny boli
vyznačené v zaslanom materiáli, ktorý tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici.
Doc. Jančárik dodal, že PK AS FEI STU nemá k materiálu pripomienky.
Uznesenie 7.1. Akademický senát FEI STU prerokoval návrh na zmenu garantov ŠP Aplikovaná
elektrotechnika, ŠP Meracia technika a HVK v ŠO 5.2.54 Meracia technika

K bodu 8 - Schválenie Návrhu na zloženie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave
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Bod 8 uviedol prof. Oravec. Vysvetlil, že niektorí členovia Vedeckej rady majú stále platný mandát,
a teda nie sú predmetom voľby. Vedecká rada bude mať viac členov ako v minulom období, pretože
niektorým vyprší mandát v roku 2020 alebo 2021, takže neskôr sa počet členov zníži. Na záver požiadal
prítomných o zodpovedné hlasovanie, pretože zákon definuje presný počet interných a externých
členov, teda nezvolenie viacerých interných členov by mohlo mať za následok nedodržanie zákonného
limitu. Následne predseda volebnej komisie, Ing. Halgoš, prítomných oboznámil s hlasovacím lístkom a
začalo sa tajné hlasovanie, po ktorom volebná komisia sčítala hlasy.
Vo voľbe hlasovalo 18 senátorov a Ing. Halgoš skonštatoval, že všetci navrhovaní kandidáti dostali
nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Uznesenie 8.1. Akademický senát FEI STU schválil Návrh na zloženie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave
v navrhovanom znení väčšinou hlasov.
Návrh na zloženie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave tvorí prílohu č. 5 k tejto zápisnici.
Výsledok hlasovania AS FEI STU vo veci „Návrh na zloženie Vedeckej rady FEI STU s účinnosťou od
17.04.2019“ tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici
Po hlasovaní prof. Oravec poďakoval senátu za zodpovedné hlasovanie.

K bodu 9 Voľba zástupcu FEI STU v Rade vysokých škôl (RVŠ)
V úvode bodu 9. vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. Vysvetlil, že ku dňu 31.05.2019 končí
funkčné obdobie zástupcovi FEI STU v RVŠ, ktorým je prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. Doteraz
nominovanými kandidátmi sú prof. Ing. František Duchoň, PhD. a prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. Prof.
Hubinský vyzval prítomných na nominovanie ďalších kandidátov. Nikto ďalší nominovaný nebol a prof.
Hubinský odovzdal slovo prof. Smieškovi.
Prof. Smieško oboznámil prítomných so svojím pôsobením v RVŠ, ako aj s jej kompetenciami.
• RVŠ je jednou z 3 reprezentácií vysokého školstva, jej úlohy sú definované zákonom, môže
pripomienkovať zákony, metodiku delenia rozpočtu, navrhuje a schvaľuje akreditačnú komisiu,
rozhoduje o financovaní súkromných vysokých škôl.
• Všetky 3 reprezentácie, ku ktorým ešte patrí Študentská rada vysokých škôl a Slovenská
rektorská konferencia sa musia v dôležitých otázkach navzájom koordinovať, najlepšie tak, aby
pred MŠVVaŠ SR zaujali jednotné stanovisko.
• V minulosti sa týmto organizáciám podarilo zvrátiť niektoré zákony, ako napríklad menovanie
rektorov VŠ ministrom školstva.
Následne pokračoval a vysvetlil, že každá fakulta má v RVŠ jedného zástupcu a zároveň má každá
univerzita ešte jedného zástupcu, ktorého volí akademický senát celej univerzity. Takto zvolený
zástupca sa stáva automaticky členom predsedníctva RVŠ. Prof. Smieško takisto opísal tiché
spojenectvo škôl, ktoré sa neumiestňujú svojimi výkonmi v žiadnom svetovom rebríčku hodnotenia
vysokých škôl. Z pohľadu technicky zameraných univerzít je nemožné prehlasovať ich a teda
zásadnejšie zmeniť podmienky financovania vysokého školstva s ohľadom na kvalitu, nie len na
kvantitu študentov. Takisto pripomenul, že do akreditačnej komisie sa nepodarilo nominovať zástupcov
technických univerzít.
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Na záver dodal, že náš zástupca teda bude musieť obhajovať v RVŠ záujmy technických univerzít
a snažiť sa nájsť pre návrhy aj podporu ostatných zástupcov RVŠ.
Prof. Hubinský poďakoval prof. Smieškovi za jeho 19 ročné pôsobenie v RVŠ a následne sa začalo tajné
hlasovanie
Prítomní: 18
Výsledky hlasovania:
prof. Ing. František Duchoň, PhD. – 9 hlasov
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – 9 hlasov
Vzhľadom na zhodný počet hlasov kandidátov sa pokračovalo v rokovaní bodom 10. Rôzne s tým, že
hlasovanie bude opakované neskôr.
Po prerokovaní bodu 10. Rôzne sa uskutočnilo opakované hlasovanie. V priebehu rokovania pribudol
senátor za ŠC AS FEI STU, hlasovania sa teda zúčastnilo 19 senátorov AS FEI STU.
prof. Ing. František Duchoň, PhD. – 11 hlasov
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – 8 hlasov
Uznesenie 9.1: Akademický senát FEI STU zvolil za zástupcu FEI STU v Rade vysokých škôl prof. Ing.
Františka Duchoňa, PhD. väčšinou hlasov.

K bodu 10 - Rôzne
V bode 10 vystúpil prof. Oravec. Prítomných oboznámil s úspechom bežeckého tímu FEI STU na behu
Devín – Bratislava. Za fakultu bežalo 133 ľudí a tím FEI STU sa umiestnil na 3. mieste z celkového počtu
142 tímov. Po ňom vystúpil prof. Hubinský, ktorý prečítal stanovisko tajomníka k propagačným
aktivitám na FEI STU.
„Náborová kampaň je na FEI realizovaná na základe mediaplánu, ktorý pre FEI vytvára externý
dodávateľ. Ide o celoplošný plán, v ktorom sú zapracované princípy see, think, do, care. Na základe
tohto mediaplánu sa obstarávajú dodávatelia na jednotlivé služby od kreatívy až po impresie na
internete. Externý dodávateľ FEI pomáha a pripomienkuje všetky náborové aktivity. Napr. zaškoľuje
našich študentov, ktorí sa zúčastňujú road-show. Vrcholom náborovej kampane v roku 2019 bude 30.
apríl. V súčasnosti naplno bežia impresie na internete prostredníctvom google, FB, Instagramu,
portálov Zones, Aktuality.sk, Refresher atď. Vrcholí aj kampaň v road-show. Tento týždeň bude
natočená reportáž pre TA3 a rozposlané výzvy na dokončenie prihlášok. Kampaň má už aj svoje
zahraničné cielenie, špecificky na Ukrajinu a Srbsko. V lete prebehne update kreatívy, na jeseň sa
rozbehne nová kampaň pre rok 2020.“
Prof. Oravec následne doplnil, že dnes bol na fakulte televízny štáb, ktorý natáčal spoty na
pracoviskách ÚJFI a ÚEF. Prof. Rosinová uviedla, že jej otázka k propagácii, ktorá bola položená na
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zasadnutí Predsedníctva AS FEI STU nemala za cieľ spochybniť propagačné aktivity, ale skôr popísať
koncept propagácie tak, aby sa do nej vedeli lepšie zapojiť všetky ústavy fakulty.
V rámci rôzneho vystúpil aj doc. Žiška s informáciou o prednáške držiteľa Nobelovej ceny za fyziku,
Klausa von Klitzinga na FIIT STU.
Následne vystúpila prof. Pavlovičová, ktorá je predsedníčka volebnej komisie nadchádzajúcich volieb
do AS STU. Uviedla že plnenie harmonogramu volieb ide podľa plánu a po vyzdvihnutí návrhov na
kandidátov budú návrhy vyhodnotené a zverejnené.
V závere bodu 10 prof. Hubinský informoval o doplnení redakčnej rady časopisu Journal of Electrical
Engineering, ktoré tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici. Uviedol, že najbližšie zasadnutie senátu bude
pravdepodobne 18.06.2019, avšak v prípade schválenia rozpočtu akademickým senátom STU bude ešte
jedno zasadnutie v mesiaci máj 2019.

K bodu 11 Záver
Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť.
1. Príloha č. 2: Revitalizácia objektov FEI STU – súčasný stav v súvislosti s projektom ACCORD
2. Príloha č. 3: Prerokovanie návrhu študijných programov Kozmické inžinierstvo v 2. a 3. stupni
štúdia
3. Príloha č. 4: Návrh na zmenu garantov ŠP Aplikovaná elektrotechnika, ŠP Meracia technika a
HVK v ŠO 5.2.54 Meracia technika
4. Príloha č. 5: Návrh na zloženie Vedeckej rady FEI STU v Bratislave
5. Príloha č. 6: Výsledok hlasovania AS FEI STU vo veci „Návrh na zloženie Vedeckej rady FEI STU s
účinnosťou od 17.04.2019“
6. Príloha č. 7: Informácia o doplnení redakčnej rady

Overovatelia:
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Ing. Michal Hanic, PhD.

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísal: Bc. Andrej Holič
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