
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

                                            Zápisnica č. 2/2009
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 24.2.2009 o 14 hod. v B – klube

Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 20         Ospravedlnení: doc. Haščík,  Ing. Vargic
Komora študentov: 10      Ospravedlnený: M. Charvát
Hostia: doc.Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás,  Ing. Vachalík, Ing. Valentová, prof. Smieško

Program: 
1. Otvorenie
2. Informácia o voľbách predsedov komisií AS
3. Správa o čerpaní rozpočtu FEI STU na rok 2008
4. Prerokovanie študijných programov FEI STU na rok 2009/2010
5. Rokovací poriadok AS FEI STU
6. Informácia z RVŠ
7. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie AS otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo. Po privítaní prítomných senátorov 
a hostí požiadal prítomných o schválenie predloženého programu a zvolenie overovateľov 
zápisnice.
Navrhnutí boli: doc. Ivan Daruľa, PhD. a     Felix Schlosser  .
Hlasovanie: KZ( za-19, proti-0, zdržali sa-1)
                    KŠ( za-10, proti-0, zdržali sa-0)
Program dnešného zasadnutia a overovatelia zápisnice boli odsúhlasení väčšinou prítomných.
Na úvod predseda požiadal prítomných, aby si v zápisnici č. 21/2008 opravili informáciu 
o neprítomnosti doc. Oravca na zasadnutí, keďže doc. Oravec v čase zasadnutia už nebol 
senátorom za Katedru telekomunikácií.

K bodu 2 - Informácia o voľbách predsedov komisií AS
Predseda AS informoval prítomných o zasadnutí jednotlivých pracovných komisií AS FEI, 
ktoré si na svojich zasadnutiach v tajných voľbách zvolili svojich predsedov:
Ekonomická komisia: prof. Uherek
Legislatívna komisia: doc. Rosinová
Pedagogická komisia: doc. Žiška
Komisia pre vedu a výskum: doc. Hribik

K bodu 3 – Správa o čerpaní rozpočtu FEI STU na rok 2008
Tajomník fakulty Ing. Vachalík podrobne predniesol Predbežné výsledky hospodárenia FEI 
za rok 2008 s tým, že konečné výsledky budú k dispozícii približne v máji 2009. Materiál 
dostali k dispozícii všetci členovi AS elektronickou poštou.
Stanovisko  Ekonomickej komisie AS k materiálu predniesol prof. Uherek.  Ocenil, že 
materiál bol k dispozícii už tomto období a  navrhol prítomným, aby túto informáciu  vzali na 
vedomie.



Uznesenie AS FEI č. 3.1
Akademický senát FEI STU berie na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch 
hospodárenia FEI STU na rok 2008.
Diskusia:
V diskusii k predloženému materiálu vystúpili: M. Jókay, prof. Ballo, doc. Vajda.

K bodu 4 – Prerokovanie študijných programov FEI STU na rok 2009/2010 
Materiál podrobne uviedol prodekan Jančárik. Do materiálu boli zahrnuté pripomienky 
senátorov. Ide už o 9. verziu materiálu.
Materiálom sa zaoberala aj Pedagogická komisia AS. Členka tejto komisie PhDr. Belasová 
oznámila, že komisia súhlasí s jeho obsahom.
Uznesenie AS FEI č. 4.1
Akademický senát na svojom zasadnutí prerokoval Študijný program na rok 2009/2010 
s pripomienkami.
V rozsiahlej diskusii k materiálu vystúpili. Doc. Rosinová, doc. Satko, prof. Ballo, P. Telek, 
doc. Lelák.
Členka KŠ Lucia Masaryková predstavila nového člena KŠ Michala Danišku, ktorý nahradil 
Ladislava Zambora, ktorý ukončil štúdium.
Ďalej informovala prítomných o evaluácii predmetov študentmi v rámci hodnotenia kvality 
štúdia. Účasť zo strany študentov bola nízka napriek intervencii na katedrách.
Výsledky sa spracujú v spolupráci s manažérom kvality Ing. Poljovkom a prodekanom 
Jančárikom. Následne bude treba zabezpečiť aplikáciu evaluácie v praxi.

K bodu 5 – Rokovací poriadok AS FEI STU
Predseda AS požiadal predsedníčku Legislatívnej komisie AS doc. Rosinovú, aby uviedla 
daný materiál. Doc. Rosinová povedala, že LK AS sa materiálom zaoberala na svojom
 včerajšom zasadnutí. Je dôležité, aby Rokovací poriadok AS bol v súlade s VŠ zákonom.
V diskusii vystúpili: prof. Ballo, M. Jókay, P. Telek, doc. Hubinský a Ing. Drahoš.
Uznesenie AS č. 5.1
Akademický  FEI STU prerokoval návrhy zmien v Rokovacom poriadku v 1. čítaní.
K rokovaciemu poriadku sa AS vráti na najbližšom zasadnutí.   

K bodu 6 – Informácia z RVŠ
O zasadnutí RVŠ, ktoré sa konalo 10.2.2009 informoval prof. Smieško.
V diskusii vystúpili: doc. Žiška, prof. Ballo, doc. Hubinský, doc. Juhás, doc. Satko, L. 
Masaryková, doc. Rosinová.

K bodu 7 – Rôzne
V tomto bode vystúpil doc. Hribik. Na základe pracovného stretnutia s prorektorom 
Redhammerom predložil z KRE návrh na bodovanie ďalších kategórií publikácií takto:
monografie – 18 bodov
vysokoškolská učebnica – 6 bodov
iná knižná publikácia – 6 bodov 
skriptum – 6 bodov
Predseda AS  požiadal doc. Hribika, aby návrh zaslal tajomníčke, ktorá ho rozošle všetkým 
senátorom. Potom požiadal prítomných, aby k návrhu vyjadrili svoje stanovisko a poslali ho 
elektronickou poštou doc. Hribikovi.
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Doc. Rosinová sa pýtala na aktualizáciu web- stránky. Musí niekto zodpovedať za obsahovú 
aj formálnu stránku stránky.
Prof. Ballo na najbližšom zasadnutí AS navrhne riešenie správy a aktualizácie web - stránky.
Doc. Lelák upozornil, že je potrebné, aby v rámci web-stránky ostávali niektoré materiály 
prístupné len v rámci intranetu. Podobne zvážiť „verejné“ uvádzanie študijných pomôcok na 
stránkach, pretože, či chceme, alebo nie, existuje určité konkurenčné prostredie medzi 
fakultami a potenciálne preberanie pracne spracovaných materiálov.
M. Jókay sa pýtal prodekana Jančárika,  či by nebolo možné, aby lepší študenti mali 
prednostné právo zapísať sa do AIS-u. Prodekan prisľúbil, že sa tým bude Pedagogická 
komisia zaoberať.
Na záver sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.

                               Felix  Schlosser

                                                                                            Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
                                                                                               Predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová
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