AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE

Zápisnica č. 1 / 2021
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2021 o 14.00 hod. formou videokonferencie
vzhľadom k pandemickej situácii.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

17

Ospravedlnení: Michal Tölgyessy

Študentská časť:

8

Ospravedlnení: Benedikt Höger

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské
štúdium
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje

Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., člen AS STU za FEI STU
prof. Ing. František Janíček, PhD., člen AS STU za FEI STU
prof. Ing. František Duchoň, PhD., člen RVŠ SR
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 (príloha č. 1)
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 (príloha č. 2)
Investičná akcia vyžadujúca čerpanie dotačných zdrojov pred schválením rozpočtu FEI
STU
Rôzne
Záver

K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. V prvom rade sa hlasovalo
o programe zasadnutia.
Schvaľovanie programu zasadnutia
Prítomní: 21
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa – 0
Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní programu tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
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V súlade s rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí senátori – Pavel Lackovič
a Filip Furtkevič. Predseda AS FEI STU dal o predloženom návrhu hlasovať.
Schvaľovanie overovateľov zápisnice
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa - 0
Návrh bol schválený jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní overovateľov tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Predseda Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou z predchádzajúceho
zasadnutia.
Schvaľovanie zápisnice z predošlého zasadnutia
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0
Zápisnica bola schválená jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní zápisnice 4_2020 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.
K bodu 3/ - Aktuálne otázky
Predseda Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan požiadal tajomníka fakulty
o krátke zhrnutie situácie k pandémii. Tajomník informoval o vážnej situácii, o nutnosti od 15.3.2021
nosiť respirátory FFP2 v interiéri. Zároveň uviedol, že vzhľadom k situácii je dôležité obmedziť vstup
študentov na fakultu, pokiaľ v súvislosti s prácou na projektoch nemajú výnimku. Senátor Marek sa
informoval o možnosti posunúť termín odovzdania diplomoviek, prípadne štátnic. Dekan odpovedal,
že toto je v kompetencii rektora a ak bude nutné, bude sa to riešiť pre celú univerzitu. Prodekanka
Miklovičová k veci uviedla, že žiadne úmysly s posunom neboli prezentované, naopak sa upravovali
zadania tak, aby boli splniteľné.
Ako ďalší aktuálny bod uviedol dekan akreditácie – zasadnutia veľkej vedeckej rady schválili všetko
ohľadom vnútorného systému kvality, prednesené materiály prešli. Dve zasadnutia kolégia dekana
boli venované schvaľovaniu zámerov na nové študijné programy a na zosúlaďovanie študijných
programov. Dekan vyjadril vďaku celému tímu, ktorý sa akreditáciám venoval.
Nasledujúcim bodom boli pripravované zmeny v rámci legislatívy. Dekan uviedol, že stanoviská
akademických obcí (nielen našej) sú veľmi odmietavé a aj naša vedecká rada zastáva rovnaké
stanovisko.
K príprave rozpočtu STU odovzdal dekan slovo senátorovi AS STU Bitterovi. Ten uviedol, že rozpočet
pre FEI je priaznivý aj vďaka stúpajúcemu trendu počtu študentov a iným aktivitám, ktoré FEI vyvíja.
Tajomník k veci dodal, že rozpis dotácií sa tvoril transparentne.
Posledným bodom bola revitalizácia. Prodekan Telek informoval, že od 15.3.2021 máme víťaza
verejného obstarávania na zhotoviteľa interiérov – ide o konzorcium dvoch renomovaných firiem. Je
predpoklad, že v lete sa so stavbou začne.
K bodu 4/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 (príloha č. 1)
Predseda Hubinský odovzdal slovo prodekanke Miklovičovej. Prodekanka informovala o tom, že
podmienky boli výrazne prepracované už v roku 2020 na podnet prorektorky. V tomto roku nastali
zmeny v povinných dokumentoch, kedy sa vypustila povinnosť odovzdať životopis, pretože sa
nevyužíva pri posudzovaní. Ďalej uviedla, že fakulta musí do 31.3.2021 zverejniť plánované počty
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prijatých študentov. Ak sú všetky podmienky splnené, študent musí byť prijatý. Ak sa ukáže, že
skutočný stav prekročí plánovaný počet, môže fakulta tento upraviť, nie však viac ako o 50 % plánu.
Poslednou zmenou je tabuľka s podmienkami odpustenia prijímacej skúšky.
K podmienkam sa vyjadril aj predseda PK Jančárik – komisia skonštatovala, že materiál reflektuje
súčasné potreby a komisia preto navrhla materiál schváliť.
Senátor Farkaš k veci dodal, že v rámci zmien navrhli, aby bol rozšírený okruh uchádzačov –
absolventov bakalárskeho študijného programu mimo FEI STU, ktorým bude odpustená prijímacia
skúška. Prodekanka Miklovičová uviedla, že ak senát zmenu schváli, návrh zapracuje.
Hlasovanie k bodu 4 prebehlo v dvoch úrovniach.
(a) Súhlasím so zapracovaním zmeny v prílohe 1 predloženého materiálu Ďalšie podmienky
prijatia na štúdium inž. št. programov predloženú senátorom Gabrielom Farkašom.
Prítomní: 23
Výsledky hlasovania: za - 23, proti - 0, zdržali sa – 0
Zapracovanie zmeny bolo schválené jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o zapracovaní zmeny v prílohe č. 1 predloženého návrhu tvorí prílohu č. 6 tejto
zápisnice.
(b) Súhlasím so znením predloženého materiálu ďalších podmienok prijatia na štúdium
inžinierskych študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2021/2022 so
zapracovanou pripomienkou.
Prítomní: 24
Výsledky hlasovania: za - 24, proti - 0, zdržali sa – 0
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte elektrotechniky
a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 boli schválené jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia predloženého materiálu (príloha č. 1) tvorí prílohu č. 7
tejto zápisnice.
K bodu 5/ - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022
Prodekanka Miklovičová informovala podobne ako v bode 4, že úpravy tento rok boli minimálne. Ide
hlavne o vyhodnocovanie prijímacieho konania - zohľadňuje sa, či sa uchádzač zúčastňoval na
projektoch, čo je bodovo hodnotené nad rámec výsledkov štúdia. Rovnako bude možnosť upravovať
počet prijatých uchádzačov ako v bode 4, ak si to situácia bude vyžadovať.
Predseda PK Jančárik opäť vyjadril súhlasné stanovisko a materiál navrhol schváliť.
Súhlasím so znením predloženého materiálu Ďalších podmienok prijatia na štúdium
doktorandských študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2021/2022.
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa – 0
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 boli schválené jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia predloženého materiálu (príloha č. 2) tvorí prílohu č. 8
tejto zápisnice.
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K bodu 6/ - Investičná akcia vyžadujúca čerpanie dotačných zdrojov pred schválením rozpočtu FEI
STU
V rámci bodu 6 došlo k diskusii ohľadom vyčlenenia požadovaných dotačných zdrojov FEI STU vo
výške 40.000 eur vrát. DPH, ktorá má byť určená pre zabezpečenie stavebného dozoru v potrebného
v súvislosti s realizáciou projektu ACCORD ešte pred schválením rozpočtu FEI STU na rok 2021.
Detailne sa dovysvetľovali rozdiely, ku ktorým došlo v rámci informácii na zasadnutí EK
a informáciám, ktoré boli prezentované na dnešnom zasadnutiu AS. Predseda sa spýtal zúčastnených,
či sú spokojní s odpoveďami a navrhol preto diskusiu ukončiť a hlasovať o schválení návrhu.
Súhlasím s vyčlenením požadovaných dotačných zdrojov FEI STU ešte pred schválením
rozpočtu FEI STU na rok 2021.
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa - 0
Navrhované vyčlenenie dotačných zdrojov bolo schválené jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o vyčlenení zdrojov FEI STU ešte pred schválením rozpočtu FEI STU na rok 2021
tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice.
K bodu 7/ - Rôzne
Predseda senátu prečítal Stanovisko Rady VŠ k aktuálnej situácii, ktorá reflektuje na návrhy zmien VŠ
zákona. Senátor Novák navrhoval, aby aj AS FEI vyjadril svoje stanovisko. Predseda AS FEI skôr
navrhol pripojiť sa k stanovisku AS STU. O návrhu dal následne hlasovať.
Súhlasím s prijatím nasledovného stanoviska: Členovia AS FEI STU na svojom zasadnutí
16.3.2021 vyjadrili svoje súhlasné stanovisko k vyhláseniam ohľadom prípravy VŠ zákona,
ktoré boli prijaté na zasadnutí AS STU dňa 1.3.2021.
Prítomní: 25
Výsledky hlasovania: za - 25, proti - 0, zdržali sa - 0
Navrhované stanovisko bolo prijaté jednomyseľne.
Screenshot hlasovania o prijatí stanoviska tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice.

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

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na fakulte FEI STU
pre akademický rok 2021/2022.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na fakulte FEI
STU pre akademický rok 2021/2022.
Screenshot hlasovania o programe zasadnutia.
Screenshot hlasovania o overovateľoch zápisnice.
Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia zápisnice z predošlého rokovania.
Screenshot hlasovania o zapracovaní zmien v prílohe č. 1 predloženého materiálu
Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto zápisnice.
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8.
9.
10.

Screenshot hlasovania o schvaľovaní znenia predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
Screenshot hlasovania o vyčlenení zdrojov FEI STU ešte pred schválením rozpočtu FEI STU na
rok 2021.
Screenshot hlasovania o prijatí stanoviska.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

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

Bc. Filip Furtkevič

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

Zapísala dňa 16.03.2021:

Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU
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