Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 26.02.2019 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

15

Ospravedlnení: doc. Zajac, Ing. Rakús, doc. Beláň

Študentská časť:

7

Ospravedlnení: Bc. Staňa, Bc. Hrivíková

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
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
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. – zástupca FEI STU v AS STU
prof. Ing. František Janíček, PhD. - zástupca FEI STU v AS STU
doc. Ing. Ján Kardoš,. PhD – zástupca ZOO FEI STU
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., riaditeľ ÚIM FEI STU

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.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI STU
Príhovor riaditeľa ÚIM FEI STU, prof. Grošeka, k príležitosti 15. výročia od založenia ústavu
Informácia o študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia na FEI STU v
Bratislave pre akademický rok 2019/20
Prvé čítanie návrhu Legislatívnej komisie FEI AS STU k aktualizácii čl. 9 zásad volieb do AS FEI
STU
Informácia k nadchádzajúcim voľbám do AS STU pre funkčné obdobie 2019-2023
Návrh dekana FEI STU na členov vedenia FEI STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
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. Uherek. Následne určil skrutátorov
dnešného zasadnutia.
Určení Skrutátori: - Ing. Poljovka, Ing. Jókay
Za overovateľov boli navrhnutí: Mgr. Lackovič, p. Repka

Po určení overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia AS
FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-22, proti-0, zdržali sa-0
Po schválení programu zasadnutia AS FEI STU senátori hlasovali o zložení volebnej komisie ktorej úloha
bude spočítať a vyhodnotiť tajné hlasovanie k bodu 9.
Navrhované zloženie volebnej komisie: prof. Rosinová, Ing. Jókay, p. Repka
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-20, proti-0, zdržali sa-2
Volebná komisia bola schválená v navrhovanom zložení.

K bodu 2 – Schválenie zápisníc z predchádzajúcich zasadnutí AS FEI STU
Prof. Uherek uviedol, že do zápisnice č. 6/2018 boli zapracované všetky pripomienky a o niečo neskôr
boli zaslané prílohy. Ing. Halgoš poznamenal, že zápisnice boli doručené dve a teda je potrebné
rozhodnúť o ktorej sa hlasuje. Prof. Uherek upresnil, že hlasujeme o poslednej verzii zápisnice, ktorá
bola zaslaní dňa 18.02.2019. Zároveň prítomných oboznámil s výsledkom hlasovania per rollam vo veci
zriadenia vecného bremena – zriadenie vecného bremena bolo schválené AS FEI STU a následne aj AS
STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za-22, proti-0, zdržali sa-0
Zápisnica AS FEI STU č. 6/2018 bola jednomyseľne odsúhlasená.

K bodu 3 - Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý prítomných oboznámil s úspechmi fakulty:
1. Projekt „"Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography"“ riešený kolektívom Ústavu
informatiky a matematiky pod vedením prof. Grošeka spoločne s partnermi z USA, Francúzka
a Izraela v rámci výzvy NATO bol ocenený ako jeden z troch najlepších projektov v oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Ocenenie bolo udelené priamo v centrále NATO v Bruseli
k príležitosti 60. výročia založenia NATO.
2. Vzdelávací projekt Space for Education, Education for Space na ktorom sa podieľa riešiteľský
kolektív z UJFI, URK a UAMT FEI STU dostal záverečný certifikát s hodnotením “vynikajúco
vynaložené peniaze”. Projekt je na FEI STU riešený v spolupráci s európskou kozmickou

agentúrou ESA a jeho cieľom je podporovať vzdelávanie v oblasti kozmického inžinierstva.
Medzi jeho výstupy patrí aj nová učebnica.
Následne v súvislosti s novým funkčným obdobím dekana a prodekanov dekan zhodnotil doterajšiu
prácu vedenia fakulty. Vyzdvihol úspechy vo vedeckej a pedagogickej činnosti. Fakulta má v rámci
univerzity najviac prostriedkov z medzinárodných grantov, vo väčšine ukazovateľoch výkonov sa
strieda FEI STU a FCHPT STU na prvom a druhom mieste. Zároveň sme od akademického roku
2018/2019 najväčšou fakultou STU podľa počtu študentov, pričom najviac študentov sa hlási na
študijný program aplikovaná informatika.
Po ňom pokračoval prof. Uherek, s informáciami z AS STU ktorý mal zasadnutie dňa 25.02.2019.
Vedenie univerzity očakáva už v apríli podpis zmluvy k univerzitnému projektu ACCORD. Rektor STU,
prof. Redhammer ktorému končí mandát požiadal o uvoľnenie z funkcie už k 01.03.2019, pretože bude
pôsobiť ako predseda výkonnej rady Akreditačnej agentúry. AS STU poveril výkonom funkcie rektora
novozvoleného rektora prof. Fikara, ktorý následne nastúpi do funkcie rektora. Takisto informoval o
schválení dodatku č. 7 k dotačnej zmluve a zmene v správnej rade univerzity

K Bodu 4 - Príhovor riaditeľa ÚIM FEI STU, prof. Grošeka, k príležitosti 15. výročia od
založenia ústavu
K príležitosti 15. výročia od založenia Ústavu informatiky a matematiky vystúpil jeho riaditeľ, prof.
Grošek s prezentáciou výsledkov a úspešného pôsobenia ústavu na fakulte. Prof. Grošeka menoval
vedúcim katedry informatiky vtedajší dekan, prof. Janíček, ako reakciu na oddelenie sa informatickej
časti FEI STU, z ktorej vznikla nová fakulta – FIIT STU. Po reorganizácii FEI STU v roku 2011, kedy sa
zlučovali katedry do ústavov vznikol Ústav informatiky a matematiky, ktorý vedie prof. Grošek doteraz.
Ústav má 35 pracovníkov a 23 doktorandov, ktorí zabezpečujú výuku 37 informatických, 10
matematických a 10 voliteľných predmetov a je zďaleka najväčším ústavom FEI STU podľa počtu
študentov a rovnocenný partner FIIT STU. Napriek vyčerpávajúcej pedagogickej činnosti získal
riešiteľský kolektív ústavu dva grantové projekty NATO. V závere sa prof. Grošek poďakoval prítomným
a načrtol ďalšie smerovanie ústavu.
V diskusii vystúpil doc. Vajda, ktorý bol dekanom v rokoch 2007 – 2011 a musel obhájiť existenciu
ústavu vo vzťahu k FIIT STU. Zároveň sa opýtal na rozvoj výskumu v oblasti kvantových počítačov
spoločne s ÚJFI FEI, načo prof. Grošek odpovedal že na ústave majú v tejto oblasti aj diplomové práce
ale táto výskumná téma je náročná na infraštruktúru, niektoré pokusy sú vykonávané na externej
infraštruktúre.
V závere diskusie poďakoval prof. Oravec pracovníkom ústavu za ich prínos najmä v oblasti pedagogiky
a poznamenal, že vzťahy s FIIT STU sa už časom zlepšili. Prof. Uherek dodal, že na začiatku musela
fakulta bojovať aj o akreditáciu Ing. Štúdia, pričom momentálne je program aplikovaná informatika
plno rozvinutý.

K bodu 5 - Informácia o študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia na
FEI STU v Bratislave pre akademický rok 2019/20
Bod 5. otvoril prof. Uherek, ktorý vysvetlil, že AS FEI STU už neprerokúva ani neschvaľuje študijné
programy, ktoré sú už plne v kompetencii Vedeckej rady fakulty, ale z iniciatívy vedenia fakulty je

materiál prednesený ako informácia. Následne pokračoval predseda Pedagogickej komisie AS FEI STU,
doc. Jančárik, ktorý zhrnul zasadnutie komisie k študijným programom. Pedagogická komisia nemala
k materiálu žiadne výhrady, navrhla len drobné úpravy a študijné programy plne reflektujú posledné
zmeny v akreditácii.
Doc. Vajda sa opýtal na študijný program kozmické inžinierstvo, na čo odpovedal prof. Oravec s tým,
že program je tesne pred dokončením a následne bude informácia podaná aj do senátu fakulty.

K bodu 6 – Prvé čítanie návrhu Legislatívnej komisie FEI AS STU k aktualizácii čl. 9 zásad
volieb do AS FEI STU
V bode 6. vystúpil predseda Legislatívnej komisie Ing. Vargic, ktorý prítomných oboznámil
s problematikou čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU. Vysvetlil že musí byť zavedený mechanizmus, ako
odvolať člena senátu fakulty. V návrhu sú jasne uvedené dôvody a mechanizmy odvolania, pričom
platí, že člena zamestnaneckej časti AS FEI STU môže odvolať iba príslušná časť akademickej obce, ktorá
ho zvolila. Odvolanie člena študentskej časti musí iniciovať študentská časť akademickej obce.
Návrh Legislatívnej komisie tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Prof. Uherek poďakoval za zhrnutie zmien. Podotkol, že sa jedná o prvé čítanie návrhu a je možné ho
pripomienkovať. Našim cieľom je mať zásady volieb do AS FEI STU čo najviac harmonizované so
zásadami volieb do AS STU.

K bodu 7 – Informácia k nadchádzajúcim voľbám do AS STU pre funkčné obdobie 2019-2023
V bode 7 zhrnul prof. Uherek plánovaný priebeh volieb do AS STU. Vysvetlil že do 1. apríla musia byť
schválené zásady volieb a volebné komisie za ŠČ a ZČ AS FEI STU. Z tohto dôvodu bude nasledujúce
zasadnutie AS FEI STU dňa 26.03.2019. Do 8.04.2019 bude vypracovaný zoznam oprávnených voličov
a do 17.04.2019 je možné navrhovať kandidátov. Kandidátske listiny budú zverejnené dňa 24.04.2019.
Následne musíme stanoviť termín volieb na FEI STU. Prvé zasadnutie nového zloženia AS STU je
plánované na 27.05.2019.

K bodu 8 – Návrh dekana FEI STU na členov vedenia FEI STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
V bode 8 vystúpil prof. Oravec ktorý prečítal návrhy na piatich prodekanov s krátkym predstavením
kandidátov. Tieto návrhy boli zaslané senátorom aj elektronicky.
Prof. Uherek otvoril diskusiu k bodu 8 v ktorej vystúpil doc. Žiška s poznámkou, že ak sme vyjadrili
dôveru dekanovi, mali by sme mu dôverovať aj pri výbere prodekanov a zároveň pochválil, že máme
až 3 prodekanky. Ing. Jókay sa opýtal študentskej časti, či súhlasia návrhom na prodekanku pre Bc.
štúdium, načo Ing. Hanic odpovedal, že s tým študentská časť AS FEI STU nemá problém.
Prof. Uherek pokračoval a vysvetlil zásady správneho vyplnenia hlasovacieho lístka. Dodal, že po
schválení za člena vedenia Ing. Vargica, ktorý je navrhnutý ako prodekan pre informatizáciu a
zahraničné vzťahy bude potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby na príslušnom ústave, pretože ak sa člen
akademického senátu stane členom vedenia fakulty, členstvo mu zaniká.
Následne prítomní členovia senátu odvolili a volebná komisia počas krátkej prestávky vyhodnotila
hlasovanie.

Výsledky hlasovania:
prodekanka pre bakalárske štúdium
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
za: 17 proti: 5 zdržal sa: 0
prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0
prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
za: 21 proti: 0 zdržal sa: 1
prodekan pre rozvoj
Ing. Peter Telek, PhD.
za: 16 proti: 6 zdržal sa: 0
prodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
za: 21 proti: 0 zdržal sa: 1
Navrhovaní kandidáti boli následne prizvaní na vyhodnotenie hlasovania a prof. Uherek zaželal
novozvoleným členom veľa úspechov vo funkcii.
Návrhy na členov vedenia tvoria prílohy 3 až 7 tejto zápisnice.

K bodu 9 Rôzne
V úvode bodu 9 vystúpil Ing. Vargic ktorý oboznámil prítomných so závermi z posledného
zasadnutia Legislatívnej komisie AS FEI STU. Na zasadnutí boli prijaté odporúčania ohľadom písania
zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU ako aj posielania a zverejňovania príloh. Zasadnutie ako aj prílohy sú
verejné a teda aj prílohy z rokovania musia byť zverejnené na web stránke. Prof. Rosinová doplnila, že
dôležité je, aby boli zverejnené najmä tie prílohy, ktoré sú predmetom hlasovania. Niektoré záležitosti
môžu byť zverejnené aj bez príloh, ak bola vec prerokovaná ako ústna informácia.
V diskusii k bodu 9 pokračoval doc. Jančárik, ktorý zistil že nie všetci vyučujúci majú zverejnené rozvrhy
a navrhuje priať pravidlo aby bol rozvrh personifikovaný aspoň tak, aby používateľ, ktorý má konto
v AISe videl, kto čo učí. Prof. Oravec odpovedal, že už na kolégiu dekana bolo dohodnuté, že sa to bude
zverejňovať a podľa toho sa budú započítavať pedagogické výkony. Je možné, že to je z dôvodu
začiatku semestra.
Ďalej pokračoval Mgr. Lackovič s problémom ohľadom posielania emailov študentom. Počas diskusie
vysvitlo že problémom je nastavenie študentských adries v is.stuba, ktoré sú robené tak, aby sa na ne
nedalo posielať nič zvonka. Je potrebné im písať iba z univerzitnej emailovej adresy.
Zástupca odborov, doc. Kardoš informoval ohľadom BOZP a formovania BOZP komisie.
Ing. Halgoš poukázal na odtrhnuté vonkajšie žalúzie na B bloku a možnosť úrazu s tým spojeného načo
odpovedal tajomník že o tom vie a záležitosť je v riešení. Prof. Rosinová poznamenala, že senzory nie
vždy fungujú správne a žalúzie niekedy ostanú stiahnuté aj pri silnom vetre.

K bodu 10 Záver
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.

Zoznam príloh zápisnice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príloha č. 2: Návrh na aktualizáciu zásad volieb do AS FEI STU
Príloha č. 3: Návrh na člena vedenia – doc Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Príloha č. 4: Návrh na člena vedenia – doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Príloha č. 5: Návrh na člena vedenia – prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Príloha č. 6: Návrh na člena vedenia – Ing. Peter Telek, PhD.
Príloha č. 7: Náveh na člena vedenia – Ing. Radoslav Vargic, PhD.

Overovatelia:
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

p. Matej Repka
prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísal: Bc. Andrej Holič

