Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 9/2010
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktoré sa konalo dňa 29.6.2010 o 15
hod. v B- klube
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 18
Ospravedlnení: Dr. Dunajčík, Ing. Kutiš, Ing. Vargic a doc. Volauf
Komora študentov: 9
Ospravedlnení: Bc. Košík, Ing. Radičová
Hostia: doc. Vajda, prof. Janíček, doc. Juhás, doc. Jančárik, doc. Pavlovičová, doc. Huba, prof. Smieško, Ing.
Vachalík
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU v roku 2010
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na FEI STU v akademickom roku 2011/12 –
doplnenie
5. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU
v akademickom roku 2010/11 – zmena
6. Voľba volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
7. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
8. Príprava doplňujúcich volieb do SKAS
a) schválenie volebného poriadku
b) schválenie harmonogramu volieb
c) voľba Volebnej komisie
9. Zhodnotenie výsledkov referenda – informácia
10. Diskusia o otázkach, ktoré položíme kandidátovi na funkciu dekana
11. Predstavenie kandidátov na voľbu kandidáta na funkciu rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie
2011-2015
12. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie akademického senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Ballo.
Po privítaní požiadal o slovo prof. Janíček, ktorý bol pozvaný na zasadnutie ako pravdepodobný kandidát
na funkciu rektora. Oznámil, že predstavenie oboch kandidátov by bolo v rozpore s Volebným poriadkom
pre voľby rektora a diskriminovalo by prípadných ďalších kandidátov. Kandidáti sa môžu predstaviť až po
18.10 2010. Navrhol, aby sa týmto bod 11- Predstavenie kandidátov na voľbu kandidáta na funkciu rektora
vypustil zo zasadnutia.
Prof. Uherek podporil jeho návrh.
Predseda požiadal prítomných o hlasovanie k navrhnutému vypusteniu bodu 11. z programu zasadnutia.
KZ + KŠ ( spoločne) za- 17, proti - 2, zdržali sa - 2
Navrhovaná zmena programu bola odsúhlasená väčšinou prítomných senátorov.
Hlasovanie za upravený program: KZ + KŠ (spoločne) za-19, proti -0, zdržali sa- 2
Upravený program zasadnutia bol prijatý väčšinou prítomných.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. a Martin Horniak.
K bodu 2 – Kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU v roku 2010
Predseda AS oznámil, že pri kontrole zápisníc z tohto roku upozornili členovia Legislatívnej komisie AS
FEI, že nebolo doteraz splnené uznesenie č. 11.1 zo zasadnutia AS FEI dňa 16.2.2010:
AS FEI STU poveruje dekana vypracovať zásady, podľa ktorých budú upravené kritériá pravidiel
rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej dotácie na pracoviská FEI STU.
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Následne požiadal predseda AS pána dekana o vyjadrenie k tomuto uzneseniu.
Pán dekan odpovedal, že tento materiál predloží akademickému senátu do konca októbra.
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu vystúpil najprv s informáciami o dianí na rektoráte STU prorektor Janíček.
- pripravuje sa etický kódex ( prorektor Finka)
- stav výstavby novej fakulty FIIT
- centrá excelentnosti
- problémy s klubom ELAM a Omega
- nový softvér na prihlasovanie do študentských domovov
- prenájom internátu na Svoradovej končí – záujem cirkvi o objekt
V diskusii vystúpili: doc. Haščík, ktorý sa pýtal na príjazdovú cestu, ktorá znepríjemňuje život
zamestnancom aj študentom - prorektor odpovedal, že cesta je žiaľ majetkom Bratislavského magistrátu
doc. Hubinský - fakulta nemá vyhradené parkovisko na Vazovovej, keď tam musia ísť jej zamestnanci
služobne - pán prorektor odporučil, aby pán dekan napísal sťažnosť
V tomto bode vystúpil s informáciami zo zasadnutia RVŠ, ktoré sa konalo v 2. polovici mája prof. Smieško.
K aktuálnym otázkam fakulty sa ďalej vyjadril dekan fakulty:
- ŠP Aplikovaná mechatronika bol nakoniec úspešne akreditovaný ( napriek rôznym problémom)
- chystajú sa stavebné úpravy kvôli centrám excelentnosti – dotkne sa to ÚRPI, KME a KTL
- bolo prijatých 1147 študentov na bakalárske štúdium ( nevieme koľkí sa reálne zapíšu)
- navrhol, aby sa uvažovalo o zvýšení kapacity na ŠP Aplikovaná informatika zo 100 na 120
Diskusia:
V diskusii vystúpili so svojimi otázkami a pripomienkami:
- tajomník fakulty – spomenul pracovné projekty, ktoré sa chystajú
- doc. Žiška – podporil zvýšenie kapacity ŠP Aplikovaná informatika, musia tam ale byť aj ľudské zdroje
- doc. Juhás ako spolugarant AI súhlasí so zvýšením kapacitného limitu, ale podotkol, že ešte nie sú známe
počty študentov na predmetný odbor
- doc. Róka – bude sa navýšenie týkať iba ŠP AI alebo aj iných ŠP?
- Ing. Drahoš – navrhol deklaratívne schváliť zohľadnenie navýšenia mzdových prostriedkov v budúcom
období
- doc. Rosinová – navrhované zmeny súvisia aj s novými kritériami rozdeľovanie MP
- doc. Haščík - podporil doc. Rosinovú
- doc. Hribik – nesúhlasí s riešením, ktoré navrhol Ing. Drahoš
- doc. Oravec – riešme iba momentálny stav
- dekan - navrhol zvýšiť počet o 20 a v budúcoročnom rozpočte to adekvátne navýšiť
Uznesenie AS FEI STU 3.1
AS FEI STU súhlasí s navýšením kapacitného limitu ŠP AI 2. stupňa zo 100 na 120.
AS FEI STU ukladá vedeniu fakulty, aby túto skutočnosť zohľadnil v primeranej miere pri návrhu rozpočtu
na rok 2011.
Hlasovanie: KZ+KŠ ( spoločne) za-24, proti-0, zdržali sa-2
Uznesenie bolo odsúhlasené väčšinou prítomných.
K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na FEI STU v akademickom roku
2011/12 – doplnenie
Tento bod programu vysvetlil prodekan Jančárik.
Z dôvodu jednoznačnosti výkladu pojmu“ kapacitný limit študijného programu“ navrhujeme doplniť úvodnú
vetu do 7. bodu do znenia:
„ Kapacitné limity ( počty zapísaných študentov) pre jednotlivé študijné programy sú:“
Diskusia: doc. Oravec navrhol doplniť pre lepšiu zrozumiteľnosť do vety v zátvorke predložku „ pre“.
Hlasovanie: KZ+KŠ ( spoločne) za- 26, proti-0, zdržali sa-1
Materiál doplnený o pripomienku bol prijatý väčšinou prítomných.
K bodu 5 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI
STU v akademickom roku 2010/11 – zmena
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Tento bod programu opäť uviedol prodekan Jančárik.
V súčasnom materiáli, ktorý bol schválený 19.5.2009 je uvedený termín 2. kola prijímacieho konania
polovica septembra 2010. Keďže podľa nariadenia rektora vydaného v priebehu tohto akademického roka
STU musia byť novoprijatí študenti zapísaní už do začiatku akad. roka 2010/11, je nutné v uvedenom
materiáli zmeniť znenie 7. bodu takto:
„Dekan môže vyhlásiť 2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy, ktoré sa bude konať v 2.
polovici augusta 2010. V prípade, že ho vyhlási, lehota na podanie prihlášky a všetkých príloh je
31.7.2010.“
Hlasovanie: KZ +KŠ (spoločne) za-27, proti-0, zdržali sa-0
Materiál s doplnenou zmenou bol prijatý jednomyseľne.
K bodu 6 – Voľba volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie
2011-2015
V tomto bode programu oznámila doc. Rosinová, že do volebnej komisie boli navrhnutí títo senátori:
doc. Rosinová, prof. Stopjaková, Ing. Drahoš, M. Horniak a Ing. Telek.
Predseda navrhol, aby prítomní odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej komisie pre voľbu dekana:
Hlasovanie: KZ+KŠ ( spoločne) za- 24, proti-0, zdržali sa-3
Členovia volebnej komisie boli odsúhlasení väčšinou prítomných.
K bodu 7 – Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
Predseda AS FEI STU vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 20112015.
Voľby sa budú konať dňa 9.11. 2010 na riadnom zasadnutí AS. Príprava volieb a voľba kandidáta na
dekana FEI STU v Bratislave budú organizované v súlade s platným volebným poriadkom
a harmonogramom volieb.
K bodu 8 – Príprava doplňujúcich volieb do ŠK AS
Tento bod programu je rozdelený na 3. časti a vysvetlil ho predseda KŠ Ing. Jókay.

a) schválenie volebného poriadku – volebný poriadok bol prerokovaný v prvom čítaní, nakoľko sa
členovia LK AS FEI zatiaľ nedohodli na spoločnom znení, ktoré by odporučili na schválenie
Po diskusii Ing. Jókay prisľúbil, že v zmysle dohody v Legislatívnej komisii do najbližšieho zasadnutia
bude pripravené konečné znenie materiálu.
b) schválenie harmonogramu volieb
Nakoľko k harmonogramu volieb nemal nikto z prítomných vážne pripomienky, požiadal predseda
o hlasovanie:
KZ+KŠ ( spoločne) za-24, proti-0, zdržali sa-0
Harmonogram volieb bol odsúhlasený jednomyseľne.
c) Voľba Volebnej komisie ŠK
Navrhnutí sú: Ing. Radičová, Bc. Masaryková, Ing. Telek
Hlasovanie: KZ+KŠ ( spoločne) za-20, proti-0, zdržali sa-1
Navrhnutí členovia boli odsúhlasení väčšinou prítomných.
K bodu 9 – Zhodnotenie výsledkov referenda- informácia
O výsledkoch ankety medzi študentmi našej fakulty podrobne informoval Ing. Jókay. Na záver sľúbil
výsledky spracovať a poskytnúť písomný materiál senátorom.
Následne Ing. Marček podrobnejšie analyzoval možnosti opravného termínu skúšok.
V diskusii vystúpili:
doc. Rosinová, Ing. Drahoš, doc. Haščík a prof. Ballo.
K bodu 10 – Diskusia o otázkach, ktoré predložíme kandidátovi na funkciu dekana
Tieto otázky dostali všetci prítomní v písomnej podobe. Predseda senátu navrhol uzavrieť formuláciu
otázok na ďalšom neformálnom stretnutí členov AS FEI.
V diskusii vystúpili: doc. Žiška, doc.Haščík, doc. Kováč a doc. Lelák.
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K bodu 12 – Rôzne
V tomto bode vystúpili:
doc. Hubinský - kriticky hodnotil úroveň doktorandských promócií – sú tam nedôstojné podmienkynavrhol zmeniť miesto konania alebo rozdeliť promócie na dve časti.
- prof. Ballo súhlasil s názorom a podotkol, že nám chýbajú reprezentačné miestnosti.
- doc. Jančárik – pedagogické oddelenie má naraz neprimerane veľa práce (štátnice, zápisy atď.).
Spomenul, že pedagógovia z katedier neskoro zapisujú výsledky skúšok do AIS-u.
Na záver sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť a zaželal všetkým príjemné leto.

Overovatelia: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Martin Horniak

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

Zapísala: Vlačikyová

