Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 19
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 19.5.2015 o 14 hod. v zasadačke dekana
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 18
Študentská časť: 8

Ospravedlnený: Ing. Beňo

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Bittera, doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, prof. Janíček,
prof. Nečas, doc. Pavlovičová , prof. Huba
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov a skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS STU
Prerokovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015
Rôzne
Záver

K bodu 1 - Otvorenie, privítanie hostí
Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 – Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov a skrutátorov
Predseda sa pýtal prítomných, či súhlasia s predloženým programom dnešného rokovania senátu.
Diskusia: doc. Vajda sa pýtal, či budeme na zasadnutí rozpočet prerokovávať alebo schvaľovať?
Doc. Rosinová navrhla, aby bol rozpočet na dnešnom rokovaní predložený na 1. čítanie.
Predseda dal hlasovať, kto je za preformulovanie názvu bodu č. 6 Prerokovanie a schvaľovanie
rozpočtu v dnešnom programe:
za-19, proti-0, zdržali sa-6
Zmena názvu bola odsúhlasená väčšinou z prítomných senátorov.
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Žiška a Ing. Hanic.
Hlasovanie: za-25, proti-0, zdržali sa-1
Overovateľmi dnešnej zápisnice sa stali: doc. Ing. Milan Žiška, PhD. a Ing. Michal Hanic.
Za skrutátorov boli určení: prof. Hubinský a Ing. Bisták.

K bodu 3 – Plnenie uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
K zápisnici č. 18 poslal doc. Rudolf pripomienky, ktoré budú zapracované do zápisnice a zápisnica
bude znova preposlaná všetkým senátorom.
Hlasovanie o doplnenom znení zápisnice č. 18 o pripomienky doc. Rudolfa.
za- 26, proti-0, zdržali sa-0
K bodu 4 - Aktuálne otázky FEI STU , aktuálny stav hospodárenia FEI
Pán dekan oznámil prítomným, že na fakultu prišlo 1063 prihlášok na štúdium do 1.ročníka.
Prodekan Bittera doplnil dekana o počty prihlásených na jednotlivé študijné programy:
Aplikovaná informatika 555
Telekomunikácie 111
Robotika a kybernetika 108
Automobilová mechatronika 107
Elektrotechnika 102
Elektronika 80
Pán dekan ďalej oznámil, že od 1.5.2015 boli menovaní 3 noví riaditelia ústavov:
Ústav telekomunikácií: prof. Ing Gregor Rozinaj, PhD.
Ústav automobilovej mechatroniky: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva: prof. Ing. Július Cirák, CSc.
K priebehu revitalizácie fakulty sa krátko vyjadril prof. Janíček. Povedal, že je potrebné urobiť
dodatok k zmluve kvôli havarijnému stavu a finančným prostriedkom z fondu opráv. Musí ho schváliť
ministerstvo školstva. Je nutné vymeniť dvere na posluchárňach na terasy. Fakulta objednala 69
nových dverí. Na záver svojho príhovoru poďakoval Ing. Hanicovi za spoluprácu. Zamestnancom
pripomenul, aby si uvedomili, že študenti sa musia pripravovať na skúšky, tak musia mať strpenie pri
požiadavkách na ich pomoc a spoluprácu.
K aktuálnemu stavu hospodárenia vystúpil pán tajomník, povedal, že materiál poslal predsedovi
Ekonomickej komisie AS FEI. Likvidita je v tomto čase v poriadku.
Diskusia:
Doc. Rudolf navrhol materiál poslať členom AS FEI.
Doc. Vajda sa pýtal na to, kedy vedenie predloží Výročnú správu o hospodárení za rok 2014.
Dekan odpovedal, že sa na výročnej správe sa pracuje, kompletizáciu výročnej správy má na starosti
prodekan. Bittera.
Tajomník však premietol aktuálny pracovný návrh výročnej správy.
Predseda AS pripomenul, že VS FEI STU bude prejednávaná v júni v BC 300.

Ďalej doc. Vajda povedal, že na minulom zasadnutí sa pýtal na nájomnú zmluvu pre Autoškolu Alex,
ktorú otvorili v bloku C a nedostal odpoveď.
Tajomník odpovedal, že nájomnú zmluvu schválil Akademický senát STU. Prisľúbil, že materiály
týkajúce sa tejto agendy prinesie na nasledujúce zasadnutie senátu.

K bodu 5 – Vyhlásenie výsledkov volieb do AS STU
Predseda Legislatívnej komisie AS FEI Ing. Jókay vyhlásil výsledky volieb do AS STU. Neboli vznesené
žiadne pripomienky k priebehu volieb.
Zvolení boli podľa počtu hlasov títo senátori: prof. Nečas, prof. Janíček, doc. Pavlovičová a prof.
Uherek.
Náhradníci: doc. Vajda, doc. Rosinová, prof. Ballo a prof. Baroňák.
Za študentskú časť AS FEI vyhlásil výsledky Ing. Jagelka. Neboli vznesené žiadne pripomienky k
priebehu volieb.
Zvolení boli: Ing. Beňo a Ing. Hanic.
Náhradníci: Ing. Novák, Ing. Pecko a J. Jedinák.
K bodu 6 - Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015
Pán dekan uviedol materiál a požiadal o prezentáciu tajomníka FEI STU Mgr. Mikloviča a Ing.
Kolenčíkovú, ktorí materiál pripravili.
Mgr. Miklovič skonštatoval, že materiál bol predložený na rokovaní Kolégia dekana FEI STU, kde
k nemu nemal nikto z prítomných riaditeľov ústavov a inštitútov výhrady. Zdôraznil, že pridelené
finančné prostriedky nepokryjú reálne požiadavky fakulty, preto budú potrebné kompromisné
riešenia. Rozpočet nazval konsolidačným, prehľadným a ako dynamický systém. Vysvetlil patričné
položky v tabuľkách. Vysvetlil filozofiu návrhu rozpočtu k spotrebe energií. Námietku prečo sa majú
znižovať mzdy odôvodnil prioritou investovať aj do infraštruktúry a nie všetko "prejedať". Taktiež
treba prihliadať na požiadavky súvisiace s revitalizáciou fakulty.
Materiál bol prerokovaný na stretnutí členov EK AS FEI, preto doc. Róka na požiadanie predsedu AS,
prečítal stanovisko komisie k materiálu. Stanovisko bude prílohou tejto zápisnice.
Tajomník prisľúbil opraviť niektoré drobné nezrovnalosti, na ktoré ho upozornili na zasadnutí EK
a poslať znova opravený materiál.
V diskusii vystúpili:
Prof. Hubinský navrhol získať financie z predaja odpadového materiálu (hliníka), ktorého bude
niekoľko ton. Tajomník odpovedal, že táto záležitosť je v kompetencii STU, fakulta si nemôže tieto
prostriedky privlastniť, odpadový hliník je súčasťou zmluvy. Prof. Hubinský navrhol uvažovať o zdroji
financií od firiem, ktorým by sa školili doktorandi.
Hosť – prof. Huba povedal, že na zasadnutí kolégia dekana neboli predložené všetky materiály tak,
aby sa k nim mohli prítomní vyjadriť.
Doc. Vajda sa pýtal, aký bol zostatok na zostatkovom účte ZDÚMR k 31.12.2014, na pohľadávky,
zúčtovanie peňazí prichádzajúcich z AS FEU, na výnosy z grantov a na úspory. Bez tejto informácie

nemôže zaujať objektívny postoj ku konsolidačnému návrhu rozpočtu. Tajomník povedal, že na tieto
otázky mu teraz nevie odpovedať, môže to pripraviť na najbližšie zasadnutie senátu, ale stav na
účtoch je dynamický proces a návrh bol schválený KD FEI STU aj napriek bolestivým dopadom.
Doc. Rosinová navrhla odložiť schvaľovanie rozpočtu na nasledujúce zasadnutie senátu a prehodnotiť
ešte raz znižovanie položky na mzdy o 3,5 % oproti minulému roku, čo môže ohroziť najmä motiváciu
pracovníkov. Nakoľko celková suma dotácia je trocha vyššia od minuloročnej, nie je celkom jasný
dôvod znižovania sumy na mzdy.
Ďalej ešte s krátkymi príspevkami vystúpili doc. Hinca (nejasnosti okolo rozpočtu dekanátnych
pracovísk), prof. Hubinský ( porovnanie výkonov v rámci STU, racionalizácia), doc. Róka ( pripomienka
k stanoveniu cien za energie, úväzky) a doc. Rudolf ( vyčíslenie úspor). Tajomník odpovedal na
pripomienky. Predseda AS prof. Uherek zdôraznil efektívnosť pri plnení pracovných povinností a o
odstránení umelého navyšovania úväzkov a výkonov.
Keďže z diskusie vyplynulo, že nie všetci senátori sú za schválenie predloženého rozpočtu, predseda
senátu navrhol hlasovať o pozmeňujúcom návrhu schváliť predložený rozpočet až na budúcom
zasadnutí senátu: za-7, proti-14, zdržali sa- 3
Nakoľko väčšina prítomných bola proti pozmeňujúcemu návrhu, požiadal o nové hlasovanie za
schválenie rozpočtu: za-15, proti-5, zdržali sa-4
Uznesenie 19.1
AS FEI STU schvaľuje predložený rozpočet FEI na rok 2015 väčšinou z prítomných senátorov.
K bodu 7 – Rôzne
Ing. Hanic požiadal vedenie, či by sa nemohla rozšíriť sieť WiFi na fakulte, lebo študenti s tým majú
problém. Dekan prisľúbil, že sa týmto problémom budú na vedení zaoberať.
Doc. Rosinová upozornila, že na júnovom zasadnutí senátu by sa mali schváliť zásady volieb
a harmonogram volieb do ŠČ AS FEI. Predseda dodal, že to musí najprv prejsť Legislatívnou komisiou
AS FEI STU.
K bodu 8 – Rôzne
Doc. Rosinová požiadala prodekana Bitteru, aby poslal čísla novoprihlásených študentov na jednotlivé
študijné programy všetkým senátorom. Doc. Bittera to prisľúbil poslať.
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Ing. Michal Hanic
Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

