Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 3/2009
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 19.5.2009 o 14 hod. v zasadačke dekana
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnacov: 18
Ospravedlnení: Dr. Dunajčík, doc. Stopjaková, doc. Rosinová,
Ing. Vargic
Komora študentov: 8 Neospravedlnení: Daniška, Krautschneider, Strapina
Hostia: doc. Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás, Ing. Vachalík, Ing. Kardoš
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 24.2.2009
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Schvaľovanie výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2008
5. Hospodárenie FEI STU v roku 2008
6. Schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2009
7. Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2008
8. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2009
9. Návrh zásad na úpravu pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej
dotácie na pracoviská FEI STU
10. Schvaľovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov na FEI STU v akademickom roku 2010-11
11. Zmena rokovacieho poriadku AS FEI STU
12. Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcu študentov
13. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo. Po privítaní prítomných požiadal
o zvolenie overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia. Navrhnutí boli: Ing. Michal DučAnci, PhD. a Peter Pilinský.
Hlasovanie: KZ ( za-18, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ ( za-8, proti-0, zdržali sa-0)
Navrhnutí overovatelia Ing. Michal Duč-Anci, PhD. A Peter Pilinský boli odsúhlasení
jednomyseľne.
Na začiatku zasadnutia navrhol Ing. Drahoš zmenu v programe zasadnutia. Bod 11- Zmena
rokovacieho poriadku vypustiť- nakoľko neprišlo k záverom.
Hlasovanie k 1. zmene programu spoločné: ( za-26, proti-0, zdržali sa-0)
1. zmena bola odsúhlasená.
Ďalej Ing. Drahoš navrhol 2. zmenu v programe, aby sa vypustil bod 9- Návrh zásad na
úpravu pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej dotácie na pracoviská FEI
STU. K tejto zmene sa pripojil svojim vyjadrením za Pedagogickú komisiu aj doc. Žiška.
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Navrhol, aby sa materiálom zaoberala najprv ekonomická komisia AS FEI. Predseda AS
nesúhlasil s predloženými návrhmi a odporučil 1. čítanie materiálu.
Hlasovanie za 2. zmenu - vypustenie 9 bodu programu ( zástupcovia z KŠ sa vzdali práva
hlasovať):
(za -10, proti-5, zdržali sa- 3)
Bod 9 bude z programu vypustený.
Ďalej prítomní navrhli 3. zmenu, aby sa potom bod 12 presunul za bod 8.
Hlasovanie ( za-26, proti-0, zdržali sa-0)
3. mena programu bola odsúhlasená.
Nakoniec požiadal predseda o spoločné hlasovanie za takto upravený program:
(za-25, proti-1, zdržali sa-0)
Upravený program zasadnutia bol schválený väčšinou prítomných senátorov.
K bodu 2 – Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 24.2.2009
Predseda skonštatoval, že zápisnica bola overená a bude na web – stránke fakulty.
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu dekan fakulty oboznámil prítomných o dôležitých udalostiach , ktoré
sa od ostatného zasadnutia udiali na fakulte:
- opravy výťahov, rekonštrukcia výmenníkovej stanice atď.
K bodu 4 – Schvaľovanie výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2008
V tomto bode najprv informoval doc. Lelák. Pripomenul, že výročná správa odznela na
zasadnutí Akademickej obce 10.3.2009 a nachádza sa aj na web- stránke fakulty.
Keďže nikto zo senátorov neposlal k predmetnej správe žiadnu pripomienku, navrhol
prítomným ju schváliť.
Hlasovanie: KZ ( za- 18, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ ( za-8, proti-0, zdržali sa-0)
Výročná správa bola jednomyseľne prijatá.
K bodu 5 – Hospodárenie FEI STU v roku 2008
Tento bod programu uviedol dekan a doplnil ho tajomník fakulty
Predseda AS sa poďakoval tajomníkovi fakulty Ing. Vachalíkovi za podrobné vypracovanie
podkladov.
K materiálu sa ďalej vyjadril predseda EK AS prof. Uherek, ktorý skonštatoval, že
materiálom sa zaoberala EK a odporúča ju prítomným schváliť.
Hlasovanie: ( KZ - 18, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ ( za-8, proti-0, zdržali sa-0)
Hospodárenie FEI STU v roku 2008 bolo jednomyseľne schválené.
K bodu 6 – Schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2009
Materiál, ktorý dostali všetci prítomní v elektronickej podobe podrobnejšie uviedli dekan a
tajomník fakulty.
Predseda EK prof. Uherek sa opäť vyjadril, že EK materiál prerokovala, rozpočet je
postavený reálne a odporúča ho schváliť tak ako bol predložený.
Diskusia:
V diskusii k materiálu vystúpili s krátkymi pripomienkami:doc. Hribik, prof. Uherek, doc.
Fuchs, Ing. Vojvoda a doc. Róka.
Hlasovanie: KZ ( za-18, proti -0, zdržali sa-0)
KŠ ( za - 8, proti-0, zdržali sa-0)
Predložený materiál bol schválený jednomyseľne.

3

K bodu 7 – Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok
2008
Tento bod programu uviedol opäť uviedol dekan fakulty.
V diskusii boli prednesené tieto pripomienky:
Za Ekon.kom. AS sa k materiálu vyjadril prof. Uherek – navrhuj technické dovybavenie
veľkých učební.
Za Pedag. komisiu AS doc. Žiška – pýtal sa, prečo sa na tento rok neplánuje vnútorný audit
niektorého študijného programu tak ako minulý rok. Podľa neho sa audity musia robiť podľa
noriem a tak by nemal byť problém zverejniť výsledky
Do. Hribik tiež odporučil robiť audity a zverejniť ich výsledky.
Dekan odpovedal, že nie je vôľa robiť ďalšie audity. Závery z urobeného auditu, ktoré sa dali
realizovať boli tvrdo odmietnuté niektorými osobnosťami, pričom cieľom auditu bolo
zlepšenie náhodne vybratého študijného programu. Dostali ho všetci vedúci katedier.
Ak to akademický senát odsúhlasí, bude sa v auditoch pokračovať.
Uznesenie AS FEI č. 7.1
AS FEI STU prerokoval materiál a odporúča ho zmeniť v zmysle uvedených pripomienok.
K bodu 8 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2009
Materiál vedenia fakulty podrobne uviedol dekan fakulty.
V diskusii vystúpili: M. Jókay, P. Telek, doc. Hribik, prof. Uherek, doc. Jančárik, doc.
Haščík, prof. Žiška, doc. Róka, Ing. Duč-Anci, doc. Satko a L. Masaryková.
K bodu 9 – Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcu študentov
Predseda ŠK M. Charvát v tomto bode oznámil členom senátu, že študenti navrhli do komisie
Ing. Matúša Jókaya – doktoranda na katedre aplikovanej informatiky.
Predseda AS upozornil prítomných, že AS iba schvaľuje návrh člena a dekan ho na základe
odporúčania menuje do disciplinárnej komisie.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Kutiš, M. Charvát, a doc. Lelák.
Hlasovanie: KZ + KŠ spoločne (za-18, proti-0, zdržali sa-0)
Navrhnutí členovia komisie boli odsúhlasení.
Výsledky tajných volieb oznámil Ing. Kutiš.
KZ ( za-16, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ (za- 7, proti-0, zdržali sa-1)
Akademický senát FEI navrhuje Ing. Matúša Jókaya za člena disciplinárnej komisie väčšinou
hlasov.
K bodu 10 – Schvaľovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskych
študijných programov na FEI STU v akademickom roku 2010-11
Tento bod programu bližšie uviedol prodekan Jančárik.
Podľa VŠ zákona do 20.9.2009 musia byť podmienky zverejnené.
Najväčšou zmenou je to, že sme zrušili prijímaciu skúšku a uchádzači sa budú prijímať na
základe výsledkov zo stredných škôl.
Za Pedag. komisiu AS doc. Žiška odporúčal materiál prijať s podmienkou, že v materiáli musí
byť táto zmena explicitne uvedená.
V diskusii vystúpili:
- Ing. Jókay – čo bude s tzv. recyklovanými študentmi?
- Prodekan Jančárik - tak ako keby prišli prvý krát.
- doc. Satko – odporučil obnoviť úvodné kurzy z matematiky a fyziky
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Dekan - súhlasí s návrhom a dá sa to do úväzkov
doc. Kováč budú problémy s počtami študentov
doc. Jančárik – počty budú jasné až po zápise

Hlasovanie: KZ (za -15, proti-0, zdržali sa- 1)
KŠ ( za-8, proti-0, zdržali sa -0)
AS FEI schvaľuje predložený materiál s pripomienkou.
K bodu 11 – Rôzne
- doc. Kováč sa pýtal, či nehrozí FEI v budúcnosti, že jej podiel na pridelených
mzdových prostriedkov v rámci STU klesne?
- dekan odpovedal, že pokiaľ sa budú uplatňovať súčasné pravidlá hodnotenia výkonov
fakúlt, tak podiel FEI na pridelených mzdových prostriedkov v rámci STU v budúcom
období klesne
- Ing. Jókay – ako to vyzerá s fakultou čo sa týka akreditácie?
- dekan – nemáme oficiálne výsledky
- doc. Haščík – budú finančné prostriedky pre študentov v rámci mobility?
- tajomník – nedostali sme z Ministerstva školstva peniaze, máme sponzorský dar
- doc. Žiška sa vrátil k materiálu z bodu 9. stiahnutému z rokovania a navrhol, aby sa
o ňom rozprúdila debata na vedení fakulty, vedúci pracovísk by to mali k dispozícii
a predložili by to na pracoviskách a až potom na pôde AS
- doc. Satko – navrhol, aby sa na prezenčných listinách uvádzal čas príchodu senátorov
- Michal Kováčik zo študentskej komory AS končí štúdium a zároveň prácu v AS, tak
sa poďakoval prítomným za spoluprácu v AS
Na záver sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: Ing. Michal Duč-Anci, PhD.
Peter Pilinský

Zapísala: Vlačikyová

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

