Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 21
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 29.9.2015 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 17

Ospravedlnený: Dr. Dunajčík

Študentská časť: 6

Ospravedlnení: P. Jagelka a A. Weinzettl

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Bittera, Dr. Drozda, prof.
Janíček a doc. Kardoš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov, skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
Príprava volieb do ŠC AS FEI STU, volebný poriadok SČ AS FEI
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, skrutátorov
Predseda sa spýtal prítomných, či súhlasia s predloženým programom rokovania.
(za-23,proti-0, zdržali sa-0)
Program dnešného rokovania bol odsúhlasený jednomyseľne.
Za overovateľov dnešnej zápisnice boli navrhnutí: doc. Beláň a Ing. Beňo.
Hlasovanie: za-21, proti -0, zdržali sa-2
Overovateľmi zápisnice sa stali: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a Ing. Peter Beňo.
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Beláň a doc. Rudolf.
Hlasovanie: za-21, proti-0, zdržali sa-2
Doc. Beláň a doc. Rudolf sa stali skrutátormi pri dnešnom rokovaní.
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
Predseda k zápisnici z ostatného zasadnutia senátu skonštatoval, že z nej nevyplynuli žiadne úlohy
a spýtal sa prítomných, či k nej majú nejaké pripomienky.
V diskusii sa doc. Róka pýtal na Uznesenie zo zápisnice č. 20.2, v ktorom sa hovorí, že: „ AS FEI žiada
vedenie fakulty o vyjadrenie k pripomienkam pracovných komisií, ktoré boli prednesené na dnešnom
zasadnutí“.

Prof. Uherek odpovedal, že vedenie sa k tomu ešte vyjadrí v ďalšom bode.
Ďalej sa pýtal, prečo je zverejnená na webe Zápisnica č. 20 bez 6 – tich príloh, na ktoré sa zápisnica
odvoláva.
Predseda povedal, že tajomníčka senátu zabezpečí zverejnenie všetkých príloh.
Hlasovanie o Zápisnici č. 20/2015: za-22, proti-0, zdržali sa-0
Zápisnica bola odsúhlasená všetkými prítomnými.
K bodu 4 – Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
V tomto bode programu ako prvý vystúpil dekan fakulty prof. Oravec. Nový akademický rok začal
podľa novej akreditácie. Fakulta očakáva rozhodnutie akreditačnej komisie.
Ďalej pán dekan hovoril o pripravovanom stretnutí profesorov v utorok budúci týždeň a výjazdovom
zasadnutí kolégia dekana počas Elosysu, na ktorom sa bude vedenie fakulty zaoberať aj prípravou
dlhodobého zámeru fakulty.
Potom odovzdal slovo prodekanovi Bitterovi, ktorý oboznámil prítomných s počtom študentov
prijatých na Bc. štúdium a počtom študentov v inžinierskom štúdiu. Materiál bude tvoriť prílohu
zápisnice a všetci prítomní ho dostanú v elektronickej verzii.
O aktuálnom stave revitalizácie fakulty podrobne informoval profesor Janíček.
Dňa 21.8.2015 boli podpísané s firmou Strabag protokoly o odovzdaní, nie prevzatí stavby.
Súčasťou protokolu je vyčíslenie škôd na 48 stranách.
1.etapa je skončená, teraz nás čaká 2. etapa ( medzi bloky), ktorá by mala byť ukončená 20.10.2015.
Potom nás čaká 3. etapa – práce na kanalizáciách, ktoré sa začali robiť od 28.9.2015. Musí sa urobiť
všetkých 64 stúpačiek, čo zapríčiní problémy s vodou, môžu byť odstavené niektoré posluchárne aj
toalety. Pracovať sa bude aj počas víkendov.
Zmluva sa momentálne nachádza na MŠVV a Š SR, ktoré k nej musí do 10 dní poslať svoje stanovisko.
Prof. Janíček ešte oznámil, že nové žalúzie sa oficiálne môžu používať od 25.9.2015. Každý ústav
dostal k tomu 3 stranový manuál.
Doc. Vajda mal otázku: ako je zabezpečené financovanie 3. etapy revitalizácie? Koľko bude stáť
fakultu celkovo revitalizácia. Odpovedal tajomník spolu s prof. Janíčkom.
Ďalej vystúpil tajomník Mgr. Miklovič, ktorý stručne informoval o finančnej situácii fakulty. Stav
hospodárenia fakulty k 30.6.2015 zaslal predsedovi senátu a dostanú ho všetci senátori
v elektronickej podobe.
Na otázku doc. Róku v 3. bode programu odpovedal, že stanovisko vedenia fakulty k pripomienkam
pracovných komisií AS FEI môže byť doplnené do Výročnej správy FEI až v budúcom roku.
Diskusia:
Doc. Rosinová sa pýtala, či prišli peniaze na projekty VEGA a KEGA?
Prodekanka Stopjaková odpovedala, že ešte nie.

Ďalej sa pýtala vedenia fakulty, ako sa bude financovať Univerzitný vedecký park, ktorý otvorili
1.7.2015?
Tajomník odpovedal, že asi ako účelová dotácia.
Predseda senátu odporučil prítomným účasť na sympóziu zameraného na problematiku univerzitných
vedeckých parkov, ktoré sa bude konať 1. a 2.10.2015. Pošle prítomným pozvánku a program.
Doc. Róka poprosil o zaslanie stavu čerpania a aj o písomné stanovisko vedenia fakulty na otázky.
Predseda senátu prisľúbil, že stav čerpania bude prílohou zápisnice.
Doc. Vajda sa informoval ako je to s prevádzkou jedálne. Odpovedal tajomník fakulty.
K bodu 5 – Príprava volieb od ŠČ AS FEI, volebný poriadok ŠČ AS FEI
V tomto bode programu vystúpil predseda ŠČ AS FEI Ing. Beňo.
V prvom rade oznámil zmenu v zložení doterajšej ŠČ AS FEI. Senátor Ing. Štibraný Tomáš zanechal
štúdium, tak na jeho miesto nastúpil náhradník Ing. Oto Haffner, ktorého predstavil prítomným
senátorom.
Dňa 28.9.2015 sa stretli členovia Legislatívnej komisie. Na tomto stretnutí odpovedal Ing. Beňo na
pripomienky, ktoré dostal k materiálu „ Volebný poriadok pre voľby do ŠČ AS FEI. Dokument
pripomienkovali doc. Beláň, doc. Bittera, Ing. Chromý, doc. Rosinová, doc. Vajda a doc. Žiška.
Zápisnicu zo stretnutia poslal Ing. Jókay všetkým senátorom a pripomienky spolu s odpoveďami
dostali všetci členovia AS FEI od Ing. Beňa.
Po rozsiahlej diskusii predseda požiadal o hlasovanie k 2 pozmeňujúcim návrhom k harmonogramu
volieb do ŠČ AS FEI:
Funkčné obdobie senátorov v ŠČ AS FEI:
Na funkčné obdobie 4 roky: za – 12, na funkčné obdobie 2 roky za - 9, zdržali sa - 3
Keďže ani jeden z návrhov nebol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou prítomným senátorov,
predkladateľ materiál stiahol z rokovania.
Predseda navrhol, aby sme sa k materiálom Harmonogram a Volebný poriadok pre voľby do ŠČ AS FEI
vrátili v utorok 6.10.2015 na krátkom zasadnutí.
Predseda ŠČ AS FEI musí do 30.9.2015 zabezpečiť voľbu volebnej komisie a jej členov oznámiť
predsedovi senátu.
K bodu 6 – Rôzne
V tomto bode programu sa o slovo prihlásil senátor Ing. Chromý, ktorý tlmočil prítomným výsledok
z porady na Ústave telekomunikácií, kde jednou z tém bol aj schválený rozpočet prerokovaný v AS
FEI na rok 2015. Riaditeľ ústavu prof. Rozinaj a vedenie ÚT považujú schválený rozpočet za
netransparentný a žiadajú AS FEI, aby presadzoval prípravu transparentného rozpočtu.

K bodu 7- Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Peter Beňo

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

Zapísala: Vlačikyová

