Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 4
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 21.5.2013 o 9 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť AS: 15 Ospravedlnená: PhDr. Belasová
Študentská časť AS: 3
Ospravedlnený: Ing. Sládek
Neospravedlnení: Bc. Horniak, Ing. Jagelka, Bc. Rapčík,
Bc. Tehlár
Hostia: prof. Juhás, Ing. Telek, doc. Jančárik, doc. Žiška, prof. Ballo, Ing. Foltín, doc.
Oravec, doc. Pavlovičová, Ing. Lisá, Mgr. Drozda, doc. Rosinová, V. Pribila
Program:
1. Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU
2. Rozpočet FEI STU na rok 2013
3. Výročná správa FEI STU za rok 2012
4. Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na FEI STU na akad. rok 2014/2015
5. Plán rozvoja FEI STU
6. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FEI STU prof. Uherek.
Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o schválenie programu dnešného
zasadnutia a o voľbu overovateľov dnešnej zápisnice.
Prítomní senátori odsúhlasili program a za overovateľov boli zvolení: prof. Viera Stopjaková
a Bc. Ralbovský.
Predseda skonštatoval, že zo zápisnice z ostatného zasadnutia nevyplynuli pre predsedníctvo
žiadne úlohy, zápisnica bola overená a dostali ju všetci prítomní v elektronickej podobe.
K bodu 2 – Rozpočet FEI STU na rok 2013
Materiál vedenia fakulty podrobne prezentovali dekan prof. Juhás a Ing. Lisá.
Pán dekan zdôraznil, že zmena bude vo financovaní doktorandov. Doteraz boli financovaní
z ministerstva, teraz budú 50 % z ústavov, kde študujú a 50% zo mzdového fondu fakulty.
Pána dekana doplnila Ing. Lisá, ktorá vysvetlila prítomným všetky zdroje financovania
fakulty.
Diskusia:
V diskusii so svojimi otázkami vystúpili: doc. Róka, doc. Drahoš, doc. Rudolf a Ing. Jókay.
Diskusia sa viedla jednak o financovaní doktorandov, kde sa poukázalo, že na jedného
doktoranda bude ústav musieť vyčleniť 3000 €/rok z vlastných prostriedkov, ako aj o rozpočte
dekanátu. Doc. Drahoš upozornil, že problém s financovaním doktorandov sa bude
v budúcich rokoch prehlbovať. Takisto v diskusii zaznela otázka, či za rovnako náročné
predmety sa jednotlivým ústavom započítavajú rovnaké výkony. Na otázku doc. Drahoša, či
sú dostupné všetky dokumenty týkajúce sa rozpočtu a delenia peňazí na ústavy odpovedal
dekan FEI, že všetky dokumenty sú k dispozícii. Tajomník FEI prisľúbil zvýšiť štábnu
kultúru dokumentov a upresnil, aby senátori získavali ekonomické podklady cez tajomníka,
kvôli jednoznačnosti finálnych verzií dokumentov. V rozprave takisto zaznela pripomienka
ohľadom financovania nových učebných textov, kde nastali určité zmeny. Ing. Jókay navrhol
možnosť elektronicky vydávaných skrípt, čo dekan prof. Juhás privítal a požiadal prodekanov
doc. Žišku a Ing. Foltína o preverenie možností začať takto vydávať skriptá.
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Všetky otázky zodpovedali dekan prof. Juhás a Ing. Lisá.
K materiálu sa vyjadril predseda Ekonomickej komisie doc. Róka:
1. Stanovisko EK AS FEI k rozpočtu FEI na rok 2013 podľa zdrojov:
EK AS FEI žiada dekana o stanovisko k problematike novoprijatých doktorandov.
2. Stanovisko EK AS FEI k rozpočtu FEI na rok 2013 podľa ústavov:
EK AS FEI žiada predložiť podrobné tabuľky výkonov (pedagogika, publikácie,
výskum) za predchádzajúci rok jednotlivých ústavov FEI dostatočne včas pred rokovaním o
návrhu kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní MP zo štátnej dotácie.
Zároveň predseda EK AS FEI doc. Róka oznámil prítomným, že EK vzhľadom na nedostatok
informácií o výkonoch jednotlivých pracovísk FEI nedokáže vyjadriť jednoznačné stanovisko
k predkladanému rozpočtu FEI STU na rok 2013.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k materiálu žiaden pozmeňujúci návrh, požiadal predseda
AS o spoločné hlasovanie oboch častí AS FEI: ( za- 14, proti-0, zdržali sa -2)
Predložený materiál bol prijatý väčšinou hlasov.
K bodu 3 - Výročná správa FEI STU za rok 2012
Výročná správa sa zo zákona skladá z dvoch častí:
1. Správa o činnosti FEI STU za obdobie od 1.2.2012 do 31.1.2013
2. Správa o hospodárení FEI STU za rok 2012
K 1.bodu ako prvý vystúpil prodekan Jančárik, ktorý informoval prítomných o pedagogike.
Ďalej vystúpil prodekan Žiška, ktorý hovoril o situácii vo vede a výskume.
Nasledoval prodekan Ballo, ktorý referoval o vzťahoch fakulty so zahraničím.
K 2. bodu vystúpil tajomník fakulty Ing. Telek, ktorý podrobne analyzoval predložený
materiál - hospodársku časť.
Po krátkej diskusii požiadal predseda o hlasovanie:
1. časť výročnej správy - Správa o činnosti FEI STU za obdobie od 1.2.2012 – 31.1.2013:
( za-13, proti-0, zdržali sa -0)
2. časť výročnej správy – Správa o hospodárení FEI STU za rok 2012:
( za-13, proti-0, zdržali sa - 0)
Výročná správa FEI STU za rok 2012 bola prijatá jednomyseľne.
K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na FEI STU na akad. rok
2014/2015
Materiál predložil prodekan Jančárik. Povedal, že tieto podmienky musí fakulta podľa
vysokoškolského zákona zverejniť do 20.9.2013.
Zdôraznil, že fakulta nebude otvárať dištančnú formu štúdia, nakoľko minulý rok z 59
študentov neskončil ani jeden.
Otvorený ostal termín odovzdania maturitných vysvedčení, nakoľko ešte nie je zverejnený.
Doplníme ho do materiálu hneď ako bude zverejnený.
Hlasovanie za schválenie materiálu s pozmeňujúcou zmenou dátumu: ( za-14, proti-0, zdržali
sa-0)
Predložený materiál bol schválený jednomyseľne.
K bodu 5 – Plán rozvoja FEI STU
Pán dekan navrhol prítomným, aby sa tento bod programu – 1. čítanie presunul až na ďalšie
zasadnutie senátu, s čím prítomní senátori súhlasili.
Stretnutie Akademickej obce FEI STU sa bude konať 11.6.2013.
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K bodu 6 – Rôzne
V tomto bode programu doc. Kutiš navrhol 2. čítanie materiálov: Rokovací poriadok AS FEI
STU a Zásady volieb do AS FEI STU.
Materiály je možné stále pripomienkovať.
Doc. Kutiš potom požiadal fakultného právnika Mgr. Drozdu, aby sa vyjadril k príprave
Štatútu FEI STU.
Pán Drozda vysvetlil podrobne všetky možnosti úpravy štatútu. Zdôraznil, že štatút fakulty
závisí od Štatútu STU.
Do 31.8.2013 musia byť vnútorné predpisy fakulty zosúladené so zákonom.
Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Bc. Andrej Ralbovský

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

