Správa o činnosti
Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
za obdobie: október 2008 – november 2009

Vážené dámy, vážení páni,
Akademický senát sa v prvom roku volebného obdobia 2008 až 2012 stretol na piatich
riadnych zasadnutiach. Zasadnutiu AS predchádza zasadnutie predsedníctva AS, ktoré sa
koná spravidla dva týždne pred riadnym zasadnutím AS. Na zasadnutie predsedníctva
pozývam aj členov vedenia fakulty a predsedov jednotlivých komisií AS.
Na prvom zasadnutí po voľbách do zamestnaneckej časti senátu boli na programe dva body
(okrem bodu rôzne).
1. „Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI
STU v akademickom roku 2009 – 2010.“
2. Voľba predsedu AS FEI STU a ďalších orgánov AS FEI STU
Na tomto zasadnutí boli v súlade s rokovacím poriadkom a volebným poriadkom zvolení:
Predseda AS FEI STU – prof. Peter Ballo
Predseda zamestnaneckej časti AS FEI STU – doc. Lelák
členovia predsedníctva AS FEI STU – doc. Rosinová a prof. Uherek
V študentskej časti zostal predsedom Martin Charvát.
Na záver som navrhol, aby do ďalšieho zasadnutia boli navrhnutí členovia komisií senátu,
menovite legislatívna komisia, pedagogická komisia, ekonomická komisia a komisia pre vedu
a výskum.
Druhé zasadnutie AS sa konalo mesiac po predchádzajúcom a malo na programe dva body:
1. Voľby členov komisií AS FEI STU
2. Aktuálne otázky
Návrhy členov jednotlivých komisií schválili členovia senátu veľkou väčšinou hlasov. Po
skončení zasadnutia sa zišli jednotlivé komisie a zvolili si predsedov. Za predsedov boli
zvolení , v legislatívnej komisii - doc. Rosinová, v ekonomickej komisii - prof. Uherek,
komisia pre vedu a výskum – doc. Hribik a pedagogická komisia – doc. Žiška.
V bode aktuálne otázky sa AS zaoberal stavom okolia budovy a možností financovania opráv
a technickým stavom laboratórií. Taktiež sme sa zaoberali efektívnosťou dotazníka
hodnotiaceho kvalitu výučby a aktuálnosťou informácií , ktoré sú uvádzané na fakultnej web
stránke. S ľútosťou konštatujem, že ani po dlhom čase sa nenašiel spôsob ako zverejniť
informácie získané z dotazníkov, tiež ako zvýšiť záujem študentov o tento spôsob vyjadrenia
ich názorov. Na záver som navrhol, aby sa legislatívna komisia zaoberala otázkou súladu
vysokoškolského zákona a existencie dvoch nezávislých komôr v AS. Taktiež som požiadal
dekana fakulty, aby poveril tajomníka vypracovať správu o čerpaní rozpočtu fakulty.
Tretie zasadnutie AS malo na programe tieto body:
1. Správa o čerpaní rozpočtu FEI STU na rok 2008
2. Prerokovanie študijných programov FEI STU na rok 2009
3. Úpravy rokovacieho poriadku AS FEI STU
4. Informácia z RVŠ
Tajomník predniesol predbežnú správu o čerpaní finančných prostriedkov, ktorá bola
doplnená po odovzdaní daňového priznania. AS ocenil, že čiastočné výsledky dostal senát
v predstihu. Na tomto zasadnutí AS navrhol urobiť zmeny v rokovacom poriadku. S ľútosťou
musím konštatovať, že tento bod nie je do dnešného dňa ukončený z dôvodu veľmi rozličných
názorov komory zamestnancov a študentov.

Štvrté zasadnutie AS malo na programe 13 bodov (spolu s otvorením a bodom rôzne), preto
sa AS rozhodol na začiatku zasadnutia vypustiť z rokovania bod „Zmena rokovacieho
poriadku AS FEI STU“ a „Návrh zásad na úpravu pravidiel rozdeľovania mzdových
prostriedkov z bežnej dotácie na pracoviská FEI STU“. Ďalej pokračovalo zasadnutie podľa
upraveného programu. Dôležité body rozsiahleho programu boli:
- uverejňovanie zápisníc zasadnutí na web-e fakulty (v súčasnosti je realizované)
- rokovanie o oprave výťahov a celkovej rekonštrukcii
- schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2009 a prerokovanie hospodárenia za rok 2008
- aktualizácia dlhodobého zámeru fakulty na rok 2009 a jej vyhodnotenie za rok 2008
Na tomto zasadnutí bola vznesená pripomienka, že podľa súčasne platného
Vysokoškolského zákona budeme mať na jeseň problémy s počtom študentov v AS. Táto
obava sa v plnej miere naplnila nielen vo fakultnom senáte ale aj v celoškolskom senáte
a tieto neboli uznášaniaschopné na svojich prvých jesenných zasadnutiach.
Piate zasadnutie AS FEI STU sa konalo v podmienkach nízkeho zastúpenia študentov
v študentskej časti senátu. Takže všetky body predložené na zasadnutie boli prerokované
bez toho, aby sa o nich hlasovalo. Išlo hlavne o
- prerokovanie návrhu študijného programu Aplikovaná mechatronika (Ing. stupeň)
- prerokovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov na FEI STU
- rokovací poriadok AS FEI STU
V bode rokovací poriadok som informoval o stave v študentskej časti AS. Vyslovujem
uspokojenie nad prístupom študentov, ktorí veľmi iniciatívne a samostatne zorganizovali
voľby do jednotlivých zastupiteľských orgánov a aj napriek časovému tlaku dodržali
všetky termíny stanovené vo volebnom poriadku. Bude potrebné tento problém riešiť
systematicky, aby nedochádzalo k podobným znefunkčneniam senátu pravidelne na
začiatku každého akademického roku.
Ešte mi dovoľte poznamenať, že z veľkej časti novo zvolená komora študentov si zo
svojho stredu zvolila predsedu Ing. Matúša Jókaya.
Dámy a páni,
Z predchádzajúcej správy je vidieť, že Akademický senát okrem úloh stanovených
platným vysokoškolským zákonom, rieši aj úlohy vyplývajúce z bežného chodu školy.
Aby sme mohli tieto problémy efektívne diskutovať je potrebné, aby sme dostávali
podnety od členov akademickej obce či prostredníctvom jednotlivých zástupcov, alebo
priamo. Majúc toto na pamäti som na prvom zasadnutí senátu vyhlásil zásadu, že každý
kto o to požiada musí byť vypočutý a s každým návrhom sa budeme zodpovedne
zaoberať. Som hlboko presvedčený, že táto zásada, ak ju budeme dodržiavať povedie
k vysokej efektivite práce senátu.
Isté obdobie môjho života som strávil na dedine v blízkosti Bratislavy. Tam som sa naučil
niekoľko zásad ktoré vedú k prosperite. Možno ich zhrnúť do vety: „ Oprav si svoj dom,
staraj sa o svoje pole a udržuj dobré vzťahy so susedmi“. Opraviť dom to neznamená iba
opraviť strechu a fasádu fakulte – hoci aj to je dôležité. Mám na mysli upraviť vzťahy tak,
aby sme videli fakultu ako celok v ktorom má každá časť svoje miesto a kde neexistujú
pracoviská prvej a druhej kategórie, pracoviská s malým a veľkým počtom študentov.
Každý študent je študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky. Našim polom sú
študenti. Musíme sa starať nielen aby každý ktorý začne študovať na našej fakulte aj
skončil – hoci aj to je dôležité. Je potrebné pristupovať k našej práci tak, aby prišli na našu
školu študenti vo väčšom množstve a tí ktorí úspešne ukončia štúdium sa nadpriemerne
uplatnili na trhu práce. Udržovať dobré vzťahy so susedmi tak, aby sme mali z toho
vzájomný prospech. Žijeme tu na vršku ako elektróny vo Veneltovej trubici a je preto

dôležité nachádzať témy, ktoré nás spájajú a nie naopak. Som veľmi rád, že môj vysoko
vážený kolega profesor Návrat, predseda Akademického senátu Fakulty informatiky
a informačných technológií tiež prijal moje pozvanie na toto zasadnutie, ako krok k dobrej
spolupráci.
Dámy a páni,
To najlepšie čo sme pred dvadsiatimi rokmi dostali je sloboda. Sloboda v konaní, v
sebarealizácii ale hlavne v sebapoznávaní. Je to veľmi mocný dar, ktorý nás môže
pozdvihnúť ale aj pokoriť v prípade ak ho nebudeme správne využívať. Elektrofakulta,
ako našu fakultu zvykneme niekedy nazývať , má na Slovensku stále dobré meno. Dobré
meno, ktoré vznikalo počas dlhého času usilovnej práce našich predchodcov. Verím, že sa
nám podarí toto dobré meno zveľadiť tak, že keď raz budeme odovzdávať elektrofakultu
do správy našim najlepším študentom odovzdáme, ju aj z dobrým menom a povesťou.
Na záver dovoľte, aby som vám poželal mnoho zdravia a myslím to skutočne úprimne,
pretože všetko iné sa dá nahradiť iba zdravie nie. Tiež spokojnosť v práci ako aj v kruhu
svojej rodiny a pevnú vieru v úspech našej školy.
Ďakujem.

prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
predseda AS FEI STU
v Bratislave dňa 24.11.2009

