AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU V BRATISLAVE

Zápisnica č. 6 / 2021
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 9. 11. 2021 o 13.00 hod. formou videokonferencie
vzhľadom k pandemickej situácii.
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

16

Ospravedlnení: prof. Juhás, prof. Šály

Študentská časť:

8

Ospravedlnení: Bc. Závacký

Hostia:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan fakulty
Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské
štúdium
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje
Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy
Ing. Stanislav Sojak, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium
Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU

Tabuľka s prezenciou z aplikácie MS Forms tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
3. Aktuálne otázky FEI
4. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS STU
5. Informácia o výsledku volieb do AS FEI STU a o voľbe predsedu a podpredsedu ŠČ AS
FEI STU
6. Voľba nových členov komisií za ŠČ AS FEI STU
7. Voľba členov disciplinárnej komisie FEI STU na obdobie 11/2021 – 10/2025
8. Informácia o príprave volieb zástupcu do ŠRVŠ
9. Vyjadrenie stanoviska k pripravovanému VŠ zákonu
10. Rôzne
11. Záver
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K bodu 1/ - Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu a overovateľov zápisnice
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Hubinský. Privítal nových senátorov z radu
študentov a zároveň sa poďakoval senátorom, ktorým sa skončil mandát za odvedenú prácu.
V programe nastala zmena - zmena poradia, kedy sa pôvodný bod 9. dostal pred bod 4. a ostatné boli
následne prečíslované:
1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice
2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
3. Aktuálne otázky FEI
4. Vyjadrenie stanoviska k pripravovanému VŠ zákonu
5. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS STU
6. Informácia o výsledku volieb do AS FEI STU a o voľbe predsedu a podpredsedu ŠČ AS
FEI STU
7. Voľba nových členov komisií za ŠČ AS FEI STU
8. Voľba členov disciplinárnej komisie FEI STU na obdobie 11/2021 – 10/2025
9. Informácia o príprave volieb zástupcu do ŠRVŠ
10. Rôzne
11. Záver
Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne hlasovaním zdvihnutou rukou v aplikácii Teams.
Predseda senátu zmenu programu vyhlásil za platnú.
V súlade s rokovacím poriadkom AS FEI STU boli za overovateľov navrhnutí senátori – Danica
Rosinová a Tomáš Debnár, ktorí boli prítomnými odsúhlasení. Predseda AS FEI STU skonštatoval, že
overovatelia boli schválení.

K bodu 2/ - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Predseda AS FEI STU Hubinský oslovil prítomných s otázkou, či súhlasia so zápisnicou
z predchádzajúceho zasadnutia.
Súhlasím so znením poslednej zápisnice z rokovania AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 1
Zápisnica z rokovania AS FEI STU č. 5/2021 bola schválená.
Screenshot hlasovania o súhlase so znením zápisnice z rokovania AS FEI STU č. 5/2021 tvorí prílohu č.
2 tejto zápisnice.

K bodu 3/ - Aktuálne otázky
Predseda AS FEI STU Hubinský odovzdal slovo dekanovi fakulty, prof. Oravcovi. Dekan fakulty
informoval, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa fakulta riadi podľa automat.gov.sk. Tajomník k
veci upresnil:
 od 8.11.2021 je Bratislava opäť v červenej zóne,
 informácie o režime na pracovisku boli posielané mailom,
 v rámci opatrení je opäť nutnosť v interiéri nosiť respirátor s výnimkou pedagogických
pracovníkov, ktorým to sťažuje komunikáciu,
 platí stále Príkaz dekana č.3/2021 – dostupný aj na web stránke fakulty,
 apel na zaočkovanie je žiadúci.
Slova sa opäť ujal dekan fakulty, ktorý spomenul aktivity v súvislosti s 80. výročím výchovy inžinierov
elektrotechniky a informatiky:
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oslavy sú vtesnané do online priestoru,
odovzdávanie ocenení rovnako prebehne formou videoprenosov,
vo štvrtok 4.11.2021 sa uskutočnila panelová diskusia k 80. výročiu s pamätníkmi, zástupcami
vedenia fakulty a aktuálnym študentom – je vyrobený záznam, ktorý bude umiestnený na
web stránke fakulty,
vyjadril vďaku organizátorom akcií aj tým, ktorí sa nich podieľajú.

K bodu 4/ - Vyjadrenie stanoviska k pripravovanému VŠ zákonu
Dekan fakulty prešiel rovno z bodu 3 na bod 4, kde informoval o celkovej situácii v súvislosti s
pripravovanou novelou VŠ zákona:
 v novele, ktorá bola podaná do pripomienkového konania sa nepretavilo nič, čo bolo
pôvodne predmetom rokovaní kontaktnej skupiny s ministerstvom,
 jej znenie veľmi rozhorčilo kontaktnú skupinu – Radu VŠ, Klub dekanov a ostatných
zainteresovaných,
 ide o návrat pred november ´89, nakoľko ide o výrazné oslabenie samosprávy univerzít
 okrem iného oslabuje pozíciu rektora ako najvyššieho predstaviteľa univerzity,
 veľmi sa zosilní pozícia kvestora, ktorá je už aj bez toho dosť silná.
Za dianie na STU dekan ďalej informoval:
 po ústavoch FEI boli posielané viaceré materiály, ktoré vyjadrovali stanoviská iných univerzít
či fakúlt voči pripravovanej novele,
 7 fakúlt STU doteraz vyjadrilo nesúhlasné stanovisko s pripravovanou novelou a podporilo
tzv. Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorý sa chystá na 16.11.2021, v Bratislave,
na Šafárikovom námestí,
 na web stránke rektor STU vyjadril stanovisko, prečo protestujeme spolu s upozornením na
prebiehajúcu e-petíciu,
 fakulty (medzi nimi aj naša) dostanú 2 transparenty, ktoré budú umiestnené na viditeľných
miestach pri vstupe do budovy fakulty, konkrétne na bloku A a E,
 počas tmy bude laserom premietaná forma protestu aj na stene fakulty,
 na 16.11.2021 bude študentom udelené rektorské voľno od 12.00, aby sa mohli
zodpovedného protestu zúčastniť.
Predseda senátu k téme dodal, že:
 e-petícia zatiaľ obsahuje 4 500 podpisov a požiadal senátorov ŠČ senátu, aby petíciu
propagovali medzi študentami,
 rovnako navrhuje informovať študentov aj o proteste,
 tieto aktivity považuje za veľmi dôležité, nakoľko podobná situácia tu 30 rokov nebola.
Senátori Tomčo a Stekla s názormi súhlasia a akcie podporujú. Senátor Tomčo navrhol, aby sa o nich
študentom poslala informácia aj prostredníctvom mailu.
Túto myšlienku podporil aj predseda, ide o to, aby sa informácie zdieľali čo najväčšiemu počtu
študentov. Celú situáciu vníma ako streľbu z jednej strany na druhú, o dialógu medzi zástupcami VŠ
a ministerstvom sa podľa neho hovoriť nedá. Obáva sa, že situácia je zlá a okrem iného je ohrozený aj
proces akreditácií, ktoré sú v pohybe so zadefinovanými orgánmi fakulty.
Dekan k veci ešte doplnil, že pred viac ako 30 rokmi vznikli senáty, aby sa na VŠ nevrátila totalita
a dnes je tento model ohrozený. Preto je na jednom z transparentov text: Nechceme návrat pred ´89.
Doc. Kardoš rovnako vyzval študentov, aby sa v čo najväčšom počte zapojili do aktivít vyjadrujúcich
nesúhlas s pripravovanou novelou.
Senátorka Rosinová vidí hlavný problém v tom, že nie je predstavená žiadna vízia, ktorá by viedla
k zlepšeniu vysokoškolského prostredia a spýtala sa, či má naša fakulta pripravené stanovisko k danej
veci ako iné VŠ.
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Predseda senátu povedal, že sa Vedenie FEI STU pripojilo k stanovisku doc. Burdu, dekana PF UK
a preto navrhuje, aby tak urobil aj senátori AS FEI STU. Napokon sa v rámci diskusie sformulovalo
nasledovné stanovisko, o prijatí ktorého dal predseda hlasovať:
Uznesenie 4.1 - Akademický senát FEI STU na svojom zasadnutí dňa 9.11.2021 prerokoval situáciu
ohľadom prípravy novely VŠ zákona a stotožňuje sa so stanoviskami prijatými vedeniami STU a FEI
STU.
Súhlasím s navrhnutým znením stanoviska AS FEI STU k pripravovanej novele VŠ zákona.
Prítomní: 21
Výsledky hlasovania: za - 20, proti - 0, zdržali sa - 1
Screenshot hlasovania o súhlase so stanoviskom v Uznesení 6.1 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Predseda senátu skonštatoval že bod 4 sa vyčerpal.

K bodu 5/ - Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS STU
Predseda senátu informoval o výsledku volieb do AS STU. Našu fakultu budú za študentov v senáte
STU zastupovať študenti Tomčo a Sobota. Voľby prebehli prezenčne podľa harmonogramu.

K bodu 6/ - Informácia o výsledku volieb do AS FEI STU a o voľbe predsedu a podpredsedu ŠČ AS
FEI STU
Predseda senátu pripomenul, že k 31.10.2021 vypršal mandát senátorom za ŠČ AS FEI STU. Boli
vypísané voľby, ktoré prebehli dištančne v súlade s Rokovacím poriadkom - účasť bola vďaka tomu
vyššia ako pri voľbách do AS STU. Kandidovalo 12 uchádzačov, zvolených bolo 11, z toho 9 nastupuje
na svoj mandát a 2 sú náhradníci. Predsedom Študentskej časti sa stal študent Tomčo,
podpredsedníčkou študentka Záňová.

K bodu 7/ - Voľba nových členov komisií za ŠČ AS FEI STU
Vzhľadom k zmene zloženia ŠČ AS FEI boli noví členovia začlenení do jednotlivých komisií AS FEI.
Prebehlo preto tajné hlasovanie s vyslovením stanoviska k členstvu študentov v jednotlivých
komisiách.
Súhlasím so zvolením senátorov za ŠČ AS FEI STU Dávida Maljara a Euniky Farkašovej do
Pedagogickej komisie AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0
Súhlasím so zvolením senátorov za ŠČ AS FEI STU Juraja Steklu a Tomáša Tomča do
Ekonomickej komisie AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0
Súhlasím so zvolením senátorov za ŠČ AS FEI STU Zoltána Szitása a Zuzany Záňovej do
Legislatívnej komisie AS FEI STU.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 1

4

Zápisnica č. 6 / 2021 AS FEI STU
zo dňa 09. 11. 2021
Súhlasím so zvolením senátorov za ŠČ AS FEI Martina Závackého a Tomáša Debnára do
Komisie AS FEI STU pre vedu a výskum.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0
Predseda senátu skonštatoval, že členovia jednotlivých komisií boli senátom schválení.
Uznesenie 7.1 - AS FEI schválil začlenenie senátorov zo ŠČ do komisií AS FEI nasledovne:
 Dávid Maljar a Eunika Farkašová sa stali členmi Pedagogickej komisie AS FEI STU,
 Juraj Stekla a Tomáš Tomčo sa stali členmi Ekonomickej komisie AS FEI STU,
 Zoltán Szitás a Zuzana Záňová sa stali členmi Legislatívnej komisie AS FEI STU,
 Martin Závacký a Tomáš Debnár sa stali členmi Komisie AS FEI STU pre vedu a výskum.
Screenshot hlasovania o súhlase s navrhnutými členmi komisií za ŠČ AS FEI STU tvorí prílohu č. 4 tejto
zápisnice.

8/ Voľba členov disciplinárnej komisie FEI STU na obdobie 11/2021 – 10/2025
Predseda odovzdal slovo Ing. Sojákovi, predkladateľovi návrhu na členov komisie, ktorý informoval,
že zloženie komisie bude v platnosti do 31.10.2025.
Navrhovaní členovia komisie:
Predseda – Ing. Stanislav Soják
Za zamestnancov:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Ing. Juraj Paulech, PhD.
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.

Za študentov:
Eunika Farkašová
Bc. Benedikt Höger
Bc. Juraj Stekla
Bc. Zuzana Záňová

Predseda senátu následne spustil tajné hlasovanie.
Súhlasím so zvolením členov Disciplinárnej komisie v zmysle návrhu predkladateľa Ing.
Stanislava Sojáka, ktorý bol predložený v rámci pozvánky na zasadnutie AS FEI STU 9.11.2021.
Prítomní: 22
Výsledky hlasovania: za - 22, proti - 0, zdržali sa - 0
Screenshot hlasovania so súhlasom zvolenia členov Disciplinárnej komisie tvorí prílohu č. 5 tejto
zápisnice.
Uznesenie 8.1. - AS FEI jednomyseľne schválil členov Disciplinárnej komisie v predloženom zložení.

9/ Informácia o príprave volieb zástupcu do ŠRVŠ
Senátorka Záňová informovala, že na harmonograme volieb do ŠRVŠ sa pracuje.

10/ Rôzne
Senátor Tölgyessy sa pýtal, prečo pracovníci stavebnej firmy, ktorá rekonštruuje budovu, sa pohybujú
po interiéri bez respirátorov. Tajomník ubezpečil, že vec sa rieši, nakoľko sa opakuje, aj na kontrolných
dňoch stavby.
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Senátorka Rosinová sa zaujímala, či je možné vidieť vizualizáciu študovne, ktorá sa momentálne
rovnako prerába. Tajomník povedal, že okrem študovne bude priestor viacfunkčný – uvažuje sa nad
Unispace priestorom, kde bude sedenie rôzneho typu, v priestoroch bude možnosť občerstvenia, či
možnosť elektronických športov. V januári 2022 by malo byť všetko hotové.
Senátorku Rosinovú ešte zaujímalo, kto bude dohliadať na poriadok v danom priestore. Tajomník
odpovedal, že študenti, ktorí za to budú odmeňovaní zo strany partnerov.
Senátor Halgoš sa ešte vrátil k respirátorom - keďže v súčasnosti nemáme smernicu BOZP, ktorá by
postihovala nedisciplinovaných, navrhol tajomníkovi, aby sa zaviedol predpis v rámci používania
respirátorov, ktorý by potom bol záväzný pre všetkých prítomných v budove. Tajomník dané vzal na
vedomie.

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

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenčná listina.
Screenshot hlasovania o súhlase so znením poslednej zápisnice z rokovania AS FEI STU.
Screenshot hlasovania o znení stanoviska k pripravovanej novele VŠ zákona.
Screenshot hlasovania o súhlase so zvolením členov za ŠČ AS FEI STU do jednotlivých komisií.
Screenshot hlasovania o súhlase so zvolením členov Disciplinárnej komisie.

Overovatelia zápisnice:
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.

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

Ing. Tomáš Debnár

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

Zapísala dňa 9.11.2021:

Slavomíra Mészárosová, tajomníčka AS FEI STU
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