AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Zápisnica č. 4/2009
Zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 29.9.2009 o 13.30
hod. v B- klube
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 19 Ospravedlnení: Ing. Drahoš, doc. Haščík, Ing. Vargic
Komora študentov: 2
Hostia: doc. Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás, Ing. Vachalík, prof. Kozák
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Návrh študijného programu Aplikovaná mechatronika ( Ing. stupeň)
4. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov na
FEI STU
5. Rokovací poriadok AS FEI STU
6. Ppríprava slávnostného zasadnutia AS FEI STU v novembri 2009
7. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
Zasadnutie AS otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo.
Po privítaní prítomných požiadal o schválenie predloženého programu zasadnutia. Nikto
z prítomných nemal proti predloženému obsahu zasadnutia námietky.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Dr. Aleš Dunajčík a Ing. Matúš Jókay.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu informoval prítomných o aktuálnych otázkach fakulty dekan fakulty
doc. Vajda:
- v komplexnej akreditácia dostala fakulta výborné hodnotenie; máme akreditované
všetky ŠP
- v každom bloku budovy je spojazdnený jeden nový výťah, na ďalších sa pracuje
- v celej budove sa robí hydraulické vyregulovanie
- do 1. ročníka nastúpilo o 200 nových študentov menej ako minulý rok
Diskusia:
- prodekan Jančárik – fakulta by mala niečo robiť s veľkým úbytkom študentov v 1.
ročníku
- prodekan Juhás – odporúčal dať reklamy do médií ( tlač, rádiá), ale vedenie to kvôli
finančným nákladom zamietlo
- tajomník fakulty protestoval, že nedostal žiadnu písomnú požiadavku na túto reklamnú
kampaň
- doc. Lelák – našou najlepšou reklamou je naša web- stránka, o tú sa treba starať, napr.
pridať zaujímavé a výstižné fotografie
Na záver diskusie predseda AS navrhol, aby sme poverili prodekana Juhása vypracovaním
marketingového plánu do najbližšieho zasadnutia AS.
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K bodu 3 – Návrh študijného programu Aplikovaná mechatronika ( Ing. stupeň)
Tento materiál vedenia fakulty predložil pán dekan na prerokovanie v AS a následne do
Vedeckej rady. Študijný program bol postavený všeobecne a do jeho realizácie bolo
zapojených veľa katedier. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že veľa študentov sa po
ukončení bakalárskeho štúdia v automobilovej elektronike prihlasuje na iné ŠP, tak sa
hľadala cesta, aby mohli pokračovať v IŠ na báze mechatronika.
K návrhu ŠP Aplikovaná mechatronika sa ešte vyjadril prof. Kozák.
V diskusii k návrhu ŠP vystúpili so svojimi otázkami a pripomienkami:
Doc. Satko, Ing. Fuchs, doc. Róka, doc. Kováč, Ing. Duč-Anci, doc. Ušák a prof. Ballo.
Pán dekan na záver diskusie požiadal všetkých senátorov, ktorí mali pripomienky, aby sa
zastavili u prof. Kozáka, ktorý ich doplní do materiálu.
AS FEI STU prerokoval predložený materiál s pripomienkami.
K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov na FEI STU
V tomto bode programu prodekan Jančárik vysvetlil, že AS FEI STU schválil na zasadnutí
konanom 29.5.2009 materiál s názvom „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium
inžinierskych študijných programov na FEI STU“ , ktorý musel byť podľa VŠ zákona do
20.9.2009 zverejnený. Témou aktuálneho zasadnutia bol materiál s názvom „Ďalšie
podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU“. Tento
návrh bol prerokovaný a na nasledujúcom zasadnutí AS bude predložený na schválenie.
K bodu 5 – Rokovací poriadok AS FEI STU
Tento bod uviedol a vysvetlil predseda AS. Na dnešnom zasadnutí tento bod iba prerokujeme
a vrátime sa k nemu až po zvolení členov KŠ.
Členovia KŠ ukončili bakalárske alebo inžinierske štúdium a dňom štátnej skúšky im končí
mandát. V tomto období sa mandát zachováva len dvom členom KŠ. Náhradní členovia KŠ
zvolení v ostatných voľbách tiež ukončili štúdium, takže doplňovacie voľby sa musia konať
do 30 dní.
Predsedníčka Legislatívnej komisie AS doc. Rosinová upozornila, že situáciu v KŠ bude
treba riešiť systémovo, aby sa analogická situácia neopakovala každý rok.
Doc. Galanová prisľúbila na zasadnutí predsedníctva AS, že to nanesie aj na Rade vysokých
škôl.
Doc. Kováč upozornil, že prevolení musia byť aj členovia zamestnaneckej komory, ktorí idú
do dôchodku.
AS FEI STU prerokoval predložený bod programu.
K bodu 6 – Príprava slávnostného zasadnutia AS FEI STU
Prof. Ballo v tomto bode pripomenul prítomným, že sa blíži 20. výročie novembrovej
revolúcie a mali by sme si toto výročie pripomenúť na nasledujúcom zasadnutí AS.
Navrhol pripraviť slávnostné zasadnutie AS v spolupráci s vedením fakulty a pozvať
všetkých bývalých členov AS.
Prodekan Jančárik požiadal, aby sa najprv kvôli naliehavosti schválili materiály a až potom,
aby bola slávnostná časť zasadnutia.
K bodu 7 – Rôzne
V tomto bode vystúpili so svojimi pripomienkami:
- doc. Kováč – treba investovať do internetovej stránky fakulty
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Ing. Fuchs - dosiahnuť, aby naši absolventi stredných škôl prišli študovať na našu
fakultu a nie do zahraničia
Doc. Rosinová - treba odstrániť chyby na našej web – stránke a aj na tabuliach ; napr.
nie je tam uvedený ÚRPI, hoci už existuje 3 roky
Prof. Ballo – navrhol, aby si všetci prítomní premysleli marketingovú stratégiu a svoje
námety predniesli na nasledujúcom zasadnutí AS
Ing. Duč-Anci – chýba mu Priemyselná rada, kde by boli zástupcovia firiem
Doc. Satko – je poslaním AS propagácia fakulty?
tajomník fakulty – na verejnom obstarávaní sa dajú ušetriť veľké finančné prostriedky

Na záver zasadnutia sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: Dr. Aleš Dunajčík
Ing. Matúš Jókay

Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

