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Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

    Zápisnica č.18 

zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 21.4.2015 o 14 hod. 

v zasadačke dekana 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť: 18 

Študentská časť: 2   Neprítomní: Ing. M.Jagelka, P. Jagelka, Bc. Šimek, Ing. Štibraný, 

Ing. Uhrík,  A. Weeinzettl,. T. Závodník 

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Miklovičová, prof. Smieško 

a Ing. Telek 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie  hostí 

2. Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov 

a volebnej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI 

4. Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI 

5. Prerokovanie ŠP v Bc., Ing., a PhD. Štúdiu na šk. rok 2015/2016 na FEI STU 

6. Informácie o priebehu volieb do AS STU 

7. Voľba predsedu Zamestnaneckej časti AS FEI STU 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí 

Zasadnutie akademického senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Privítal 

prítomných senátorov a hostí. 

K bodu 2 – Schválenie programu rokovania AS FEI, voľba overovateľov, skrutátorov 

a volebnej komisie 

Predseda požiadal o pozmeňujúci návrh k programu rokovania: Bod 4 - Voľba zástupcu 

FEI v Rade vysokých škôl a presunutie bodu 7 na bod 5 – Voľba  predsedu ZČ AS FEI. 

Diskusia: doc. Vajda sa pýtal, či zástupcu FEI v RVŠ môžeme odložiť na budúce 

zasadnutie, nakoľko senátori nemali dostatočný čas premyslieť možných kandidátov? 

Prof. Smieško reagoval, že  31.5.2015 končí funkčné obdobie, tak je to dôležité čo 

najskôr. 



2 
 

 

Ďalej sa doc. Vajda pýtal, či bude vedenie informovať vo 4. bode o finančnej situácii 

fakulty? Predseda odpovedal, že sa na predsedníctve dohodlo, že sa podá iba ústna 

informácia. Doc. Vajda požiadal, aby to bolo uvedené takto aj v programe rokovania. 

Doc. Rosinová sa pýtala, kedy dostaneme informácie o rozpočte fakulty? Predseda 

odpovedal, že na májovom zasadnutí senátu. 

Hlasovanie o návrhu doc. Vajdu – nezaradiť do programu rokovania bod o voľbe zástupcu 

FEI v RVŠ: za- 4, proti -10, zdržali sa-6 

Predložený návrh nebol prijatý.  

Hlasovanie o programe zasadnutia so zmenou, že voľby zástupcu FEI v RVŠ a voľba 

predsedu ZČ AS FEI sa zaradia za bod 3. 

za-19, proti-0, zdržal sa-1 

Program rokovania bol odsúhlasený aj so zmenami väčšinou prítomných senátorov. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Anton Vitko, PhD. A Ing. Peter 

Beňo. 

Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Poljovka a doc. Beláň. 

Za členov volebnej  komisie boli navrhnutí tí istí členovia ako na minulom zasadnutí: prof. 

Hubinský, PhDr. Belasová a Ing. Chromý. 

Hlasovanie: za-18, proti-0, zdržali sa – 2 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS 

FEI STU 

Predseda skonštatoval, že v zápisnici z ostatného zasadnutia neboli žiadne uznesenia, 

zápisnica bola overená a zaslaná všetkým prítomným senátorom.  

Schválenie zápisnice: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

Zápisnica AS FEI STU č. 17 bola jednomyseľne schválená. 

K bodu 4 – Voľby zástupcu FEI STU v Rade vysokých škôl (doplnený bod)  

Predseda navrhol za zástupcu FEI v RVŠ prof. Smieška. Požiadal prítomných o ďalšie 

návrhy. Nikto z prítomných nemal iný návrh, tak požiadal o tajné hlasovanie za 

navrhnutého prof. Smieška.  

Hlasovalo 20 členov AS FEI: za- 15, proti- 4, neplatný lístok – 1 

Predseda senátu vyhlásil výsledky volieb: 

Zástupcom FEI STU v RVŠ sa väčšinou hlasov prof.Ing. Viktor Smieško, PhD. 

Prof. Smieško sa poďakoval prítomným za dôveru a prisľúbil, že bude naďalej priebežne 

informovať o dianí v RVŠ. 
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K bodu 5 - Voľba predsedu Zamestnaneckej časti AS FEI ( pôvodne bod 7) 

Návrhy: doc. Beláň a doc. Rosinová. 

Hlasovať bude iba Zamestnanecká časť senátu FEI. Prítomných bolo 18 členov ZČ AS FEI. 

Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda senátu:  

Doc. Beláň získal 8 hlasov a doc. Rosinová 10 hlasov. 

Za predsedu Zamestnaneckej časti AS FEI bola zvolená doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

Voľba ďalšieho člena predsedníctva- navrhnutí boli: Doc. Beláň a Ing. Poljovka. 

Výsledky hlasovania: doc. Beláň- 8 hlasov, Ing. Poljovka- 9 hlasov , jeden sa zdržal 

hlasovania. 

Predseda vyhlásil výsledky hlasovania: 

Za člena predsedníctva bol zvolený Ing. Peter Poljovka, PhD. 

K bodu 6 – Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia  FEI- ústna informácia 

(pôvodne bod č. 4)  

V tomto bode programu informoval prítomných dekan fakulty prof. Oravec. Oznámil, že 

fakulta má schválenú dotáciu z STU a dostali sme o cca 140 tis. EUR viac ako minulý rok. 

V rámci dotácie na obnovu budov má fakulta pridelených  543 tisíc EUR na 

dofinancovanie UVP- opláštenie medziblokov C-D, D-E na FEI. 

 Z ministerstva sme dostali metodické usmernenie na tvorbu študijných programov na 

akad. rok 2015/2016 podľa výsledkov komplexnej akreditácie. 

Ďalej pokračoval tajomník fakulty, ktorý povedal, že všetky ekonomické materiály dodá 

na prerokovanie EK AS FEI až po dnešnom zasadnutí, aby mohla na nasledujúcom 

zasadnutí v máji informovať senát. Oznámil, že rozpočet ešte nie je hotový, ale 

v hospodárení nie sú žiadne výkyvy. Zostatky na účtoch sú nasledovné: 

Dary a granty 77 277,- EUR 

Podnikateľská činnosť 268 0641,- EUR 

ZDÚMR 270 965,- EUR 

Dotačný účet 977 074,- EUR 

Pán tajomník potom stručne informoval prítomných o pripravovanej športovej 

univerziáde, ktorá sa na našej fakulte bude odohrávať v priestoroch TIŠ-u. 

Diskusia: doc. Rosinová sa pýtala, či sa čerpali finančné prostriedky na propagačnú 

činnosť fakulty a či bola uzavretá nejaká zmluva? Tajomník odpovedal, že sa 

nečerpalo,  bola daná iba objednávka. Stavili sme na on-line komunikáciu.  

Doc. Rosinová požiadala, aby to bolo uvedené aj v správe Ekonomickej komisie AS FEI. 

Doc. Vajda sa pýtal, či sa počíta s úpravou kritérií na ústavoch a aký je hospodársky 
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výsledok fakulty. Tajomník odpovedal, výsledok je kladný a s úpravami sa teraz ešte 

nepočíta, až na jeseň. 

Doc. Vajda sa pýtal na miestnosť v C bloku, kde je napísané, že tam bude otvorená 

autoškola, patrí to fakulte? Ak nie, tak to podlieha schváleniu senátom. Nie, je to 

súkromná firma, odpovedal tajomník. 

Doc. Rosinová sa pýtala pána dekana, či sa bude riešiť pasportizácia budovy. Pán dekan 

odpovedal, že áno, ale termín ešte nie je známy. Do uskutočnenia pasportizácie sa 

nepočíta s prideľovaním priestorov. 

Počty prihlásených študentov na akad. rok. 2015/2016 doplnila doc. Miklovičová - 

k 20.4.2015 prišlo 621 prihlášok na Bc. štúdium ( pre porovnanie minulý rok v tomto čase 

bolo 544). 

Prof. Hubinský sa kriticky vyjadril k spôsobu rozdeľovania bodového hodnotenia pri 

publikačnej činnosti.  Žiška odpovedal, že sa riadime kritériami, ktoré schválil AS FEI. 

 Pán dekan potom požiadal o slovo Ing. Teleka, ktorý v zastúpení prof. Janíčka informoval 

o priebehu revitalizácie obnovy fakulty. Ing. Telek povedal, že práce pokračujú v súlade 

s harmonogramom prác. Najväčším problémom je havarijný stav vnútorných rozvodov 

odvodnenia striech. 

K bodu 7 – Prerokovanie ŠP v Bc.,Ing. a PhD. štúdiu na šk. rok 2015/2016 na FEI STU    

(pôvodne bod č. 5) 

O študijných programoch Bc. a Ing. štúdia podrobne informoval prodekan Bittera. Všetky 

fakulty STU sa budú riadiť usmernením z ministerstva. Predpokladá sa, že rozhodnutie 

o priznaní práv podľa novej akreditácie príde až koncom septembra 2015. Podotkol, že 

v tlačenej podobe bude len málo exemplárov ŠP, využíva sa elektronická podoba ŠP. 

Prodekana Bitteru doplnila informáciami o PhD. štúdiu prodekanka Miklovičová. 

Dekan oznámil, že materiály postupujú  na schválenie do rokovania vedeckej rady 

28.4.2015. 

Predložené materiály prerokovala na svojom stretnutí dňa 15.4.2015 Pedagogická 

komisia AS FEI, tak predseda komisie Ing. Poljovka prečítal prítomným znenie zápisnice 

z tohto stretnutia (Zápisnica PK AS FEI bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice). 

V rozsiahlej diskusii vystúpili : doc. Vajda, prof. Oravec, prof. Hubinský, doc. Miklovičová, 

Ing. Poljovka, doc. Bittera, doc. Žiška, Ing. Beňo. 

Na záver diskusie požiadal predseda o hlasovanie k predloženým materiálom vedenia 

fakulty. 

Uznesenie AS FEI STU : AS FEI STU prerokoval ŠP v Bc., Ing. a PhD. štúdiu  v akad. roku 

2015/2016 na FEI STU s pripomienkami. 

za-19, proti-0, zdržali sa-0 
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

K bodu 8  - Informácie o priebehu volieb do AS STU ( pôvodne bod č. 6) 

V tomto bode programu predseda Legislatívnej komisie AS FEI Ing. Jókay oznámil, že 

podľa harmonogramu volieb prišlo do 17.4.2015 8 návrhov na kandidátov do ZČ AS STU. 

Listiny kandidátov do oboch častí AS STU sú  zverejnené vo výveske senátu a na web 

stránke fakulty.  

Predstavovanie kandidátov sa uskutoční 28.4.2015 o 14 hod.  miestnosti   CD 150. 

Voľby sa uskutočnia v dňoch 5. a 6.5.2015 medzi 11-14 hod. pri B-klube. 

Ing. Hanic oznámil, že študenti majú 5 kandidátov. Kandidáti dostali priestor zverejniť 

svoj volebný program na Facebooku a predstaviť sa budú môcť pred alebo po 

predstavení kandidátov zo ZČ AS. 

K bodu 9 – Rôzne 

Predseda sa spýtal nového senátora Ing. Korenka, či sa rozhodol, v ktorej pracovnej 

komisii senátu chce pracovať. Ing. Korenko odpovedal, že v Komisii pre vedu, výskum 

a rozvoj fakulty. 

K bodu 10 – Záver  

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 

Overovatelia: prof. Ing. Anton Vitko, PhD. 

 

          Ing. Peter Beňo 

 

 

       prof. Ing. František Uherek, PhD. 

                   predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 

 

 

    


