
Akademický senát
                                 Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 10/2010
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktoré sa konalo 
dňa 28.9.2010 o 14 hod. v B – klube

Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov:18 Ospravedlnení:doc. Haščík, doc. Hribik, doc. Kováč, 

prof. Uherek, doc. Ušák
Komora študentov: 8 Ospravedlnení: Bc. Košík, Ing. Marček, Ing. Nagy
Hostia: doc. Vajda, doc. Juhás, Ing. Vachalík

Program: 
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEU STU 29.6.2010
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU v akademickom roku 

2011/12
5. Informácia o príprave volieb kandidáta na rektora STU a kandidáta na dekana FEI 

STU
6. Informácia o doplňujúcich voľbách do ŠK AS
7. Schválenie otázok, ktoré položíme kandidátom na funkciu dekana
8. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie 
Predseda AS FEI prof. Ballo na začiatku zasadnutia privítal prítomných a požiadal ich 
o schválenie predloženého programu.
Hlasovanie: KZ+ KŠ spoločne:( za- 26, proti-0, zdržali sa-0)
Predložený program bol odsúhlasený jednomyseľne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc.RNDr. Peter Volauf , PhD. a     Ing. Ondrej Gallo.  

Predseda KZ doc. Lelák informoval o zmene v zložení zamestnaneckej komory. Doc. Daruľu 
z KEE, ktorý odišiel do dôchodku z KEE nahradi doc.Ing.  Žaneta Eleschová, PhD.

K bodu 2 – Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 29.6.2010
V tomto bode programu informoval prof. Ballo.
Na ostatnom zasadnutí sa v bode 3. hovorilo aj o problémoch s klubom Elam a Omega. 
Predseda sa tam bol pozrieť spolu s tajomníkom fakulty a odporúčajú tieto kluby sledovať 
a podľa možnosti aj  podporovať.

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach fakulty informovali dekan a tajomník fakulty.
Pán dekan najprv informoval o počte prijatých študentov. Do 1. roč. Bc. štúdia bolo 
zapísaných o 180 študentov viac ako minulý rok. Z trenčianskej univerzity prišli na našu 



fakultu viacerí študenti do Ing. stupňa kvôli tomu, že tam nebol akreditovaný ŠP Aplikovaná 
mechatronika.

Je na zamyslenie, že pri vstupnom teste z anglického jazyka neprešla až polovica študentov.
Do 1. ročníka IŠ bolo zapísaných 475 študentov, čo je o 100 viac ako minulý rok.

Diskusia: 
- doc. Žiška – problémy s rozvrhom – nie sú známe počty študentov do určitého 

termínu, chýba fixný termín, sú s tým aj technické problémy
- doc. Juhás reagoval, že uznáva problémy so softvérom, ale je to spôsobené aj 2. kolom 

prijímacích pohovorov
- prof. Ballo navrhol, aby doc. Žiška spísal všetky postrehy a problémy, aby sa mohli 

komplexne riešiť

Po diskusii informoval tajomník fakulty o rekonštrukčných prácach na budove fakulty.
- súčasne sa opravuje 3 tisíc m2 striech
- ukončila sa rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- vymenili sa termoventily
- opravujú sa kruhy pred blokom A
- na Trnávke sa opravila strecha
- okná sa zatesňujú, lebo na ich výmenu nie sú finančné prostriedky
- vo veľkých posluchárňach sa urobili nové dvere a odkryli sa radiátory, čím by sa mala 

zvýšiť teplota
- na zateplenie a na opravu  terás, kde  sú zlé dažďové zvody, by bola potrebná pôžička 

z rektorátu
- vďaka prof. Kozákovi sa veľa urobilo v laboratóriách Aplikovanej mechatroniky
- rekonštrukcia laboratórií sa bude robiť postupne – je na to vyčlenených 320 tisíc euro

Diskusia:
Doc. Hubinský – majitelia antén by mali uhradiť škody spôsobené na strechách anténami
Ing. Drahoš – navrhuje, aby sa v prípade väčšieho množstva finančných prostriedkov budova 
opravovala naraz po blokoch a nie po kúskoch
Ďalej Ing. Drahoš  upozornil, že anketa medzi 626 študentmi 1. ročníka ukázala, že najviac 
študentom vadí vzhľad budovy fakulty.
Tajomník Ing. Vachalík navrhol, aby fakulta prijala do pracovného pomeru odborníka - 
stavbára.
Doc. Žiška – po odchode FIIT  by sa mali priestory efektívne využiť

K bodu – 4 Ďalšie podmienky  prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU 
v akademickom roku 2011/12
Materiál uviedol dekan fakulty. 
K tomuto materiálu mala pripomienku PhDr. Belasová- gramaticky nesprávna štylizácia 
v bode 3 – 3. odsek predposledná veta – namiesto „ pri ktorom sa zohľadňujú“ treba  použiť 
„pričom sa zohľadňujú“.
Hlasovanie: KZ+KŠ spoločne: za-26, proti-0, zdržali sa-0
Predložený materiál bol prijatý v predloženom znení  s pripomienkou PhDr. Belasovej 
všetkými prítomnými.

K bodu 5 – Informácia o príprave volieb kandidáta na rektora STU a kandidáta na 
dekana FEI STU
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V tomto bode predseda informoval, že prijímanie  návrhov na kandidáta na rektora STU bolo 
ukončené 20.9.2010.
Navrhnutí sú štyria kandidáti: prof. Ballo, prof. Janíček, prof. Moravčík a prof. Petráš.
Dňa 18.10.2010 bude verejné vystúpenie kandidátov a 25.10.2010 voľba rektora. Prof. Ballo 
sa kvôli svojej kandidatúre vzdal členstva vo volebnej komisii, volebný poriadok nie je 
porušený, pretože volebná komisia má potrebných 9 členov.
Voľba kandidáta na dekana – koniec podania návrhov je dnes do 24 hod. cez podateľňu alebo 
poštou.
Doc. Rosinová informovala, že zajtra sa zíde volebná komisia a otvoria sa obálky s návrhmi 
na kandidátov a následne sa zverejní listina kandidátov.
Kandidáti sa oslovia listom, aby predložili  svoj program.

K bodu 6 – Informácia o doplňujúcich voľbách do ŠK AS
O priebehu volieb informoval Ing. Telek – predseda volebnej komisie.
Voľby budú prebiehať od 27.9. do 1.10. 2010.
Výsledky budú zverejnené 4.10.2010.

K bodu 7 – Schválenie otázok, ktoré predložíme kandidátom na funkciu dekana
Predseda senátu zopakoval 4 základné otázky, ktoré sa položia kandidátom na funkciu 
dekana.

1. Ako si kandidát na dekana predstavuje úpravu kritérií pre rozdeľovanie mzdových 
prostriedkov zo štátnej dotácie?

2. Ako si kandidát na dekana prestavuje využitie fakultných priestorov po odchode FIIT 
a financovanie obnovy infraštruktúry?

3. Ako si kandidát na dekana predstavuje podporu vedeckej činnosti na fakulte 
a zlepšenie technického stavu laboratórií?

4. Ako si kandidát na dekana prestavuje smerovanie fakulty v rozličných stupňoch štúdia 
včítane dištančného štúdia a prepojenie štúdia na prax a výskum?

 Každý senátor ich dostal elektronickou poštou a budú zverejnené.
Hlasovanie: KZ+KŠ spoločne: za- 24, proti-0, zdržali sa-2
Otázky boli schválené väčšinou prítomných.

K bodu 8 – Rôzne
V tomto bode vystúpili: 
Ing. Duč-Anci- zaujímal sa o informácie ohľadne zabezpečenia konferencie Elektrotechnika, 
Informatika a Telekomunikácie na Elosyse v nadväznosti na vystavovateľské firmy. Nemohli 
by sa prezentovať práce publikujúcich aj vo forme CD, ktoré by boli distribuované vybraným 
vystavovateľským firmám, prípadne všetkým. Pokiaľ by niektoré publikované práce po 
odbornej stránke nejaké firmy zaujalo , prispelo by to k rozvoju spolupráce s praxou, 
nadviazaniu nových hospodárskych vzťahov medzi firmami a FEI a propagácie fakulty medzi 
firmami.
Ing. Drahoš – prezentoval výsledky Elektronického marketingu FEI STU na stredných 
školách – základná koncepcia a úloha katedier v 1. fáze - túto prezentáciu robil aj na Kolégiu 
dekana.
Po prezentácii viacerí prítomní veľmi pozitívne hodnotili iniciatívu Ing. Drahoša.
K obsahu a dizajnu našej web-stránky fakulty sa kriticky vyjadrili viacerí senátori.
K rozvrhu a tým súvisiacimi problémami,  ako je napr. predzápis sa vyjadril aj Ing. Jókay.

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť.
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Overovatelia: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.

                      Ing. Ondrej Gallo

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

Zapísala: Vlačikyová
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