AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE

Zápisnica č. 1/2020
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 18.02.2020 o 13.30 hod. v B-klube
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

13

Študentská časť:

7

Hostia:

Ospravedlnení: doc. Beláň, Mgr. Lackovič, Ing. Poljovka, Ing. Rakús,
doc. Žiška
Ospravedlnení: Bc. Cvik, p. Höger

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
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., člen AS STU za FEI STU

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 18.02.2020 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.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI STU
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre
akademický rok 2020/2021
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre
akademický rok 2020/2021
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FEI STU pre
akademický rok 2020/2021
Aktualizácia dokumentu „Zásady volieb do AS FEI STU v Bratislave“
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: Bc. Hancko, p. Závacký
Za overovateľov boli navrhnutí: PhDr. Belasová, Bc. Hancko
Po určení skrutátorov a overovateľov nechal prof. Hubinský hlasovať o schválení programu dnešného
zasadnutia AS FEI STU.
Prítomní: 18
Výsledky hlasovania: za - 18, proti - 0, zdržali sa - 0
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K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
V zápisnici č. 6/2019 bol do programu doplnený bod - Návrh na aktualizáciu dokumentu „Zásady volieb
do AS FEI STU v Bratislave“, ktorý bol predmetom rokovania. Bc. Holič navrhol hlasovať o schválení
zápisnice s doplneným bodom. Bod bol prerokovaný, ale nebol v pôvodnom programe zasadnutia.
Schválenie zápisnice č. 6.
Prítomní: 19
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu 3/ - Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3 vystúpil dekan fakulty, ktorý sa vopred ospravedlnil pre skorší odchod kvôli iným povinností
na rektoráte. Neskôr príde prodekan Telek z dôvodu pracovnej návštevy ÚVO.
Dekan priniesol informácie z kolégia rektora, kde kvestor informoval o rozpise dotácie – 24.2.2020 má
byť materiál na vedení STU, 9.3.2020 na kolégiu rektora a 30.3.2020 na AS STU. Následne sa dotácia
bude rozdeľovať v rámci FEI STU.
MŠVVaŠ fakulte neposlalo finančné prostriedky na dofinancovanie fakultných H2020 projektov, tieto
boli prisľúbené v rokoch 2020 a 2021.
Ďalej dekan predstavil situáciu ohľadom univerzitného projektu ACCORD. V projekte boli znížené
personálne výdavky na výskumné úlohy, ktoré by mali byť financované z iného projektu v gescii
MŠVVaŠ. Z projektu ACCORD bude následne refundovaná revitalizácia bloku A a T, ktorá práve
prebieha.
Prof. Hubinský otvoril diskusiu – prof. Janíček využil priestor na poďakovanie sa poverencom za pomoc
v rámci revitalizácie a zároveň uviedol, že PGO bude realizované samostatne, celý blok A by mal byť
ukončený do 16.4.2020, no nie je to jednoduché. Dekan fakulty poďakoval prof. Janíčkovi za prácu na
riadení stavebných prác.
Ing. Jókay v súvislosti s novým semestrom informoval o situácii, že študenti s lepším priemerom sa
nemohli prihlásiť s preferenciou. Po tom, ako si zvolili rozvrhy, si všimli nesúlad medzi jazykmi a TK.
Doc. Eleschová nezaregistrovala, že by bol problém, keďže sťažnosti neboli oficiálne podané. Senátorka
Záňová zo ŠČ AS FEI STU potvrdila, že rozvrh pre TK bol zverejnený neskôr. Prodekanky Miklovičová
a Eleschová situáciu preveria a vyriešia.
K bodu 4/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre
akademický rok 2020/2021
Prodekanka Eleschová informovala o tom, že materiál bol prerokovaný na senáte, ale nebol schválený,
pretože AS FEI STU nebol uznášaniaschopný. Dostala ešte dve pripomienky, ktoré zapracovala
a posunula to PK AS FEI STU.
O stanovisku pedagogickej komisie k materiálu informoval predseda doc. Jančárik – v poslednej verzii
sú zapracované všetky pripomienky. PK AS FEI STU teda odporúča materiál schváliť.
V rámci diskusie sa p. Tomčo dopytoval, ako je to s prihláškami na Bc. štúdium podľa čl. 3, či sú
uchádzači schopní podať prihlášku aj cez AIS, ak nemajú konto. Prodekanka Eleschová informovala, že
áno, ak sa prihlásia, systém im vygeneruje jedinečný kód, ktorý môžu potom použiť.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre akademický
rok 2020/2021 tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Schválenie podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov v ak. roku
2020/2021
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0
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K bodu 5/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre
akademický rok 2020/2021
Prodekanka Miklovičová poďakovala za slovo a informovala o podmienkach prijatia na štúdium
inžinierskych študijných programov pre ak. rok 2020/2021. Nie je už možné použiť univerzálny materiál
spred 4 rokov, pretože pôvodný prorektor mal na vec iný názor, ako súčasná prorektorka. Zmeny teda
museli byť zapracované v zmysle jej požiadaviek. Schvaľovať materiály k podmienkam bude nutné
každý rok.
Bodovo sú kvantifikované jednotlivé predpoklady a spôsobilosti, na základe ktorých sa hodnotí:
prijímacia skúška, výsledky úspešného ukončeného Bc. stupňa, výsledky aktivít nad rámec, súťaže,
publikácie a iné.
Predseda PK AS FEI STU doc. Jančárik odporúča materiál schváliť, v diskusii neboli pripomienky.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre akademický
rok 2020/2021 tvoria prílohu č. 3. tejto zápisnice.
Schválenie podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov v ak. roku
2020/2021
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu 6/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FEI STU
pre akademický rok 2020/2021
Aj k podmienkam prijatia pre doktorandské štúdium vystúpila prodekanka Miklovičová, podmienky sú
podobné ako aj pri inžinierskom štúdiu. Doktorand musí vždy robiť prijímaciu skúšky, pričom sa hodnotí
skúška / 50 bodov a priemer minulého vzdelávania / 30 bodov. Ďalšie body je možné získať za
doplnkové aktivity, v počte 20 bodov / 5 za každú aktivitu. Vyhovuje uchádzač s počtom minimálne 50
bodov, pričom aspoň 30 musí byť zo skúšky.
Predseda pedagogickej komisie doc. Jančárik odporúča materiál schváliť, v diskusii neboli pripomienky.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FEI STU pre akademický
rok 2020/2021 tvoria prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Schválenie podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov v ak. roku
2020/2021
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0
K bodu 7/ – Aktualizácia dokumentu „Zásady volieb do AS FEI STU v Bratislave“
V bode 7 prof. Hubinský pripomenul, že na jeseň budú voľby do AS FEI STU a je nutné doladiť niektoré
detaily. Ing. Halgoš ako predseda LK AS FEI STU pripravil k voľbám nový materiál, do ktorého boli
postupne zapracovávané niektoré pripomienky. Posledná z nich zo ŠČ AS FEI STU sa týkala
náhradníkov, prof. Hubinský odovzdal preto slovo.
Ing. Halgoš vysvetlil materiál a zapracovanie zmien, ktoré boli prezentované. Tie boli rozoslané
6.12.2019 zároveň s výzvou o pripomienky a úpravu dokumentu. 13.1.2020 bol daný finálny návrh,
ktorý bol zaslaný ŠČ AS FEI STU, aby si ho preštudovali. Na zasadnutí bol prítomný aj Ing. Halgoš. Zhodli
sa na návrhu, aby sa rozšíril počet náhradníkov. Výhodou bude aj fakt, že FEI STU sa bude riadiť iba
jedným dokumentom. Zásady by mali byť ako všeobecný dokument , ktorý sa bude meniť podľa
potreby a nie vždy pred voľbami.
Takisto boli zapracované zmeny v čl. 6 – ako má volebná komisia postupovať v prípade výhrad.
Rovnako sa doplnila príloha s harmonogramom volieb.
Prof. Hubinský pripomenul, že je dôležité mať materiály v poriadku, pretože ak sa niečo podcení, môže
to viesť k problémom. Následne sa poďakoval LK AS FEI STU a jej predsedovi.
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V diskusii k bodu 7 vystúpil aj doc. Zajac – informoval sa ohľadom 20 % hlasov potrebných na
kvalifikáciu za náhradníka, pričom na riadneho člena stačí 15 %. Prof. Hubinský a p. Tomčo sa snažili
situáciu objasniť. Doc. Hinca pripomenul, že ak by to nefungovalo, je možné to zmeniť. V diskusii ďalej
vystúpila prof. Rosinová a Ing. Jókay. P. Tomčo argumentoval tým, že ide o to, aby aj náhradníci mali
mandát, teda nemali iba jeden hlas. Preto navrhli rozšírenie počtu náhradníkov.
Prof. Hubinský navrhol rozdeliť hlasovanie, v prvej časti o zvýšení počtu náhradníkov z počtu z 3 na 5,
v druhej časti o zvýšení minimálneho počtu na kvalifikovanie sa za náhradníka z 15 % na 20 %.
V následnej diskusii sa senátori začali venovať téme volieb ako takej. V prípade volieb je potrebné
dosiahnuť, aby sa informácie nešírili rôznymi kanálmi podpalubne a nekorektne. Podľa všetkého práve
tieto kanály majú väčší vplyv na celkový vývin situácie. Ing. Halgoš spomenul, že pri ŠČ AS FEI STU riešili
aj zverejňovanie a informovanie – to by malo byť predovšetkým formou e-mailov a cez oficiálnu
stránku. Termíny sú nastavené tak, aby bolo dosť času. Prof. Hubinský dodal, že treba citlivo zvážiť
formu komunikácie.
Doc. Vajda vysvetlil, že mu ide o to, aby mal každý kandidát rovnakú príležitosť prezentácie. Prof.
Hubinský teda navrhol spoločnú diskusiu s kandidátmi. Doc. Hinca videl problém v tom, že niektorí
študenti mali v posledných voľbách plagát po fakulte viditeľný celý týždeň, iní kandidáti len deň pred
voľbami. Malo by sa to prerokovať, z pohľadu ŠČ AS FEI STU, možno až na úrovni volebnej komisie.
Doc. Hinca navrhol umiestniť panely pre kandidátov. P. Tomčo povedal, že zatiaľ nemajú oficiálne
sťažnosti k posledným voľbám do ŠC AS FEI STU.
Prof. Hubinský povedal, že vec je možné ešte prebrať, navrhol ale hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch.
1. hlasovanie Nahradiť slovo traja slovom piati
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 0
2. hlasovanie Nahradiť percentá - 20 % namiesto 15 %
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 11, proti - 7, zdržali sa - 2
3. hlasovanie Schválenie dokumentu „Zásady volieb do AS FEI STU“
Prítomní: 20
Výsledky hlasovania: za - 19, proti - 0, zdržali sa - 1
K bodu 8/ – Rôzne
Prof. Hubinský privítal novú tajomníčku AS FEI STU, p. Mészárosovú a zároveň sa poďakoval
doterajšiemu tajomníkovi, Bc. Holičovi za dobre odvedenú prácu.
Ďalej sa zaujímal o interný komunikačný jednosmerný kanál smerom k študentom. P. Tomčo
informoval, že ŠČ AS FEI STU vytvorila na FB stránku Študentská časť FEI STU, kde si študent môže sám
nastaviť odoberanie informácií a stať sa jej sledovateľom. Takisto je zriadená emailová adresa –
scas@fei.stuba.sk – kde je možné posielať informácie, ktoré budú následne šírené cez komunikačný
kanál. V rámci FB bolo o existencii týchto kanálov oznámené.
Po ňom vystúpil prodekan Telek, ktorý informoval o prestavbe: práce sú zahájené na bloku A a T,
neskôr budú pokračovať na AB a BC, je to pokračovanie rekonštrukcie ktorá sa začala v rámci projektu
Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a momentálne pokračuje v rámci projektu ACCORD. Nechcel
zachádzať do detailov, na to je zriadená koordinačná skupina. Ďalej uviedol, že práce sú v predstihu 20
dní, čo je dobrá časová rezerva. Zamestnanci boli preškolení v súvislosti s realizáciou stavebných prác.
Verí, že všetko bude v poriadku a práce budú do konca augusta 2020 ukončené.
Ostatné práce sú plánované, verejné obstarávanie je na ÚVO. Je to diskusia na viac sedení, odborníci
musia nájsť konsenzus. Prodekan Telek uviedol, že sa nám to zatiaľ vždy podarilo. Prof. Rosinová sa
informovala o rekonštrukcii interiérov, aký je časový rámec, čo všetko by sa reálne dialo? Prodekan
Telek uviedol, že trvá asi 2-3 mesiace, kým nájdeme zhodu a ďalších 9 mesiacov potom, kým prebehne
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verejné obstarávanie. Zhruba o rok by sa teda mohlo začať. Hovorí sa hlavne o rekonštrukcii hlavnej
chodby a posluchární prislúchajúcich k nej – 300, 150 a 35. Rekonštrukcie by mali byť podľa BC 300.
Ďalej bolo predmetom diskusie sťahovanie Výpočtového strediska do bloku D. Blok T bude vyhradený
pre rozvojové aktivity fakulty. Bude sa prerábať systém regulácie kúrenia, čím sa ušetria nemalé
prostriedky.
Prof. Hubinský ďalej informoval, že sa chystá aj rekonštrukcia fakultnej siete.
Doc. Zajac sa vrátil k BC 300, ktorá má byť vzorom pre ostatné posluchárne – tabuľa je zbytočne ďaleko,
nie je dobré, že chýba klasická kriedová. Diskutovalo sa o tom, aký je návrh v projekte pre ostatné
posluchárne – prodekan Telek informoval, že je navrhnutých viacero druhov tabúľ v každej
posluchárni, okrem iných aj touchscreen. Bude to variabilné podľa potrieb vyučujúceho.
Doc. Jančárik sa informoval, čo bude s ústredňou, lebo sú prípady, že aj 3 dni po sebe nie je možné
používať pevnú linku. Prodekan Telek informoval, že toto nie je predmetom projektu ACCORD. Do
diskusie vstúpil prodekan Vargic – situácia je zložitá, je nutné preplánovať a vychytať problematické
body.
Doc. Medvecký mal otázky k rekonštrukcii 7. poschodia A bloku, na čo prodekan Vargic uviedol, že táto
je ukončená. V posluchárni je ale zlá akustika, čo by mali zmeniť závesy, ktoré tam ešte nie sú. Prodekan
Vargic uviedol, že rekonštrukcia bola podľa vzoru E7, na ktorú sťažnosti nie sú.
Predseda ZOO doc. Kardoš spomenul aj presťahovanie zdravotného strediska. Toto údajne nebolo
prerokované v rámci ZOO, a MUDr. Tesárová prevzala miesto na Kramároch. Bolo prisľúbené , že
zdravotné stredisko bude na Vazovovej. Prof. Hubinský uviedol, že ak by bol záujem, stredisko by
mohlo byť aj v rámci FEI STU, klientela aj z okolitých fakúlt by bola asi dostatočná.
K bodu 9/ – Záver
Na záver sa prof. Hubinský poďakoval prítomným za účasť. Dohodlo sa, že najbližšie zasadanie by
mohlo byť zhruba v polovici apríla 2020.

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

Overovatelia zápisnice:
PhDr. Jarmila Belasová, PhD.

...................................

Bc. Filip Hancko

...................................

Zapísal dňa 18.02.2020:

Bc. Andrej Holič
tajomník AS FEI STU
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