Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky

Zápisnica č. 6/2010
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 16.2.2010 o 14. hod.
v B- klube
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnacov: 21
Ospravedlnený: Dr. Dunajčík
Komora študentov: 8
Ospravedlnení: M. Horniak, Bc. Košík, Ing. Telek
Hostia: doc. Vajda. Doc. Jančárik, prof. Smieško, Ing. Vachalík, Ing. Valentová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 24.11.2009
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Informácia zo zasadnutia Rady vysokých škôl
5. Hospodárenie FEI STU v roku 2009
6. Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2009
7. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2010
8. Študijné programy ( bakalárske a inžinierske štúdium) v akademickom roku
2010/2011
9. Harmonogram volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave
10. Zavedenie II. opravného skúškového termínu na FEI STU
11. Úprava pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej dotácie na pracoviská
FEI STU
12. Zmena rokovacieho poriadku AS FEI STU
13. Rôzne
K bodu 1 - Otvorenie
Zasadnutie Akademického senátu FEI STU otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo. Po
privítaní prítomných požiadal o schálenie predloženého programu. Nikto z prítomných nemal
žiadne námietky.
Za overovateľov boli zvolení: doc. Ing. Ján Hribik, PhD. a Ing. Ondrej Gallo.
K bodu 2 – Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 24.11.2009
Predseda senátu skonštatoval, že zo zápisnice z ostatného zasadnutia senátu nevyplynuli
žiadne úlohy.
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach fakulty podrobnejšie informoval dekan fakulty doc. Vajda.
V diskusii vystúpili: doc. Haščík, doc. Hubinský, prof. Ballo, doc. Žiška a doc. Hribik.
K bodu 4 – Informácia zo zasadnutia Rady vysokých škôl
O zasadnutí Rady vysokých škôl podrobne informoval prof. Smieško.
- rozvojové programy sú pozastavené
- štruktuálne fondy EÚ nie je možné použiť na výskum, sú určené na budovanie infraštruktúry
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- z 20 univerzít, iba 6 má úplnú akreditáciu
-nová poslanecká novela odporučila zvýšiť vek docentov a profesorov, ktorí sú garantami ŠP
zo 65 na 70 rokov
- táto novela nevyrieši problémy vysokých škôl
- RVŠ poslala svoje negatívne stanovisko k prideleným finančným prostriedkom, ale
nepomohlo to.
Prof. Smieško navrhol, aby Akademický senát fakulty zaujal k týmto problémom stanovisko,
ktoré by predseda AS FEI predniesol na zasadnutí AS STU. Mala by to podporiť celá STU.
V diskusii vystúpili so svojimi pripomienkami:
Doc. Hubinský – nie je možná zmena tejto novely?
Doc. Rosinová – AS by sa mal ozvať bez ohľadu na to, či to pomôže alebo nie
Ing. Drahoš– navrhuje radikálnejšie formy protestu
Doc. Rosinová – navrhuje kontaktovať médiá
Ing. Duč – Anci – navrhuje zvolať zasadnutie iba k tomuto problému
Doc. Kováč – treba konať hneď.
Uznesenia AS FEI STU č. 4.1
Predsedníctvo AS FEI pripraví svoje stanovisko, ktoré predseda AS FEI predloží na
najbližšom zasadnutí AS STU, ktoré bude dňa 1.3.2010.
K bodu 5 – Hospodárenie FEI STU v roku 2009
Tento bod programu uviedol tajomník fakulty Ing. Vachalík
- zdôraznil nutnosť verejného obstarávania, ktoré by mali používať aj katedry
- nie je ukončené vyregulovanie v budove
- pripravuje sa projekt zateplenia celej budovy.
Predseda Ekonomickej komisie AS FEI prof. Uherek oznámil prítomným, že komisia sa
materiálom zaoberala, pozitívne hodnotí jeho obsah a odporúča senátu vziať ho na vedomie.
V diskusii vystúpili:
Doc. Žiška – pozitívne hodnotil zateplenie posluchární
- pýtal sa , v akom štádiu je zakúpenie dataprojektov do posluchární a na možnosť
úpravy príjazdových ciest okolo fakulty
- Ing. Vachalík – odpovedal, že na vybavení posluchární sa pracuje, ale je to finančne
veľmi náročné a k úprave príjazdových ciest toľko, že nie sú majetkom fakulty.
K bodu 6 – Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja FEI na rok 2009
Tento materiál si mohli všetci prítomní prečítať, tak dekan požiadal, aby sa k jeho zneniu
vyjadrili:
Ing. Duč- Anci – ako to bude s vytvorením priemyselnej rady?
- dekan odpovedal, že po vlastných skúsenostiach z minulosti nevidí praktický dôvod na jej
vznik, ale na najbližšom zasadnutí vedenia fakulty sa bude o tom hovoriť
doc. Kováč – kriticky sa vyjadril k existujúcim web-stránkam fakulty, kde nie sú
aktualizované informácie a k zabezpečovaniu kvality ( dotazníkový prieskum)
- dekan odpovedal, že kritiku web-stránky bude tlmočiť doc. Juhásovi
- k vyhodnoteniu dotazníkového prieskumu sa vyjadrila L. Masaryková – evaulácia sa začala
v roku 2007 a doteraz nie sú známe jej výsledky, ktoré mal vyhodnotiť Ing. Poljovka
- prof. Ballo povedal, že sa s Ing. Poljovkom porozpráva tak, aby Ing. Poljovka zlepšil
komunikáciu so študentami.
K problémom vzťahov pedagóg – študent sa ešte krátkymi príspevkami vyjadrili:
doc. Lelák, prof. Uherek, doc. Róka, Ing. Drahoš, Ing. Hubinský, prof. Ballo, doc. Žiška, Ing.
Jókay, doc. Volauf, doc. Kováč.
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K bodu – 7 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2010
Tento materiál si každý senátor mohol pozrieť, tak dekan požiadal, aby sa k nemu vyjadrili:
Doc. Kováč – navrhol zvýšiť propagáciu štúdia na FEI na stredných školách
Doc. Jančárik – spomenul akcie, ktoré fakulta robí: Deň otvorených dverí, stánok FEI v
Národnom tenisovom centre, ELOSYS, inzercia v tlači ( 100 tisíc Sk)
Ing. Hubinský – pripomenul , že na fakulte sa bude konať už 10. ročník Istrobot
Doc. Rosinová – navrhla naištalovať v študovni FEI WI-FI a spomenula problémy so
zavedením Magionu – tajomník fakulty odpovedal, že Magion je v praxi veľmi krátko,
inštalovali sa už rôzne moduly, všetky pripomienky sa adresujú na rektorát.
Uznesenie AS FEI STU 7.1
Akademický senát FEI STU navrhuje schváliť predložený materiál s pripomienkami
Hlasovanie: KZ ( za-17 , proti-0, zdržali sa-1)
KŠ ( za- 7, proti-0, zdržali sa-1)
Uznesenie bolo prijaté väčšinou prítomných.
K bodu 8 – Študijné programy( bakalárske a inžinierske ) štúdium v akademickom roku
2010/2011
Tento bod programu uviedol prodekan Jančárik. Predložený materiál mali možnosť
pripomienkovať do konca decembra. Všetky pripomienky boli zapracované.
Diskusia:
Ing. Duč – Anci a doc. Rosinová – sú ešte možné technické pripomienky?
- áno, budú zapracované.
Uznesenie AS FEI STU 8.1
AS FEI STU prerokoval predložený materiál.
K bodu 9 – Harmonogram volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave
Tento materiál spolu so Zápisnicou zo spoločného zasadnutia predsedníctva AS STU a
predsedov fakultných senátov zo dňa 8.2.2010 dostali všetci prítomní v elektronickej forme.
Voľby kandidáta na rektora STU sa budú riadiť prílohou č. 6 Štatútu STU.
Doc. Rosinová – upozornila, že v zápisnici v bode 1 vo vete “Pred voľbami kandidáta na
rektora prebehnú voľby dekanov…” je nesprávne uvedené poradie volieb kandidátov na
rektora a dekanov. Prof. Ballo uviedol, že išlo o chybu v zápisnici, ktorá je už opravená.
K bodu 10 – Zavedenie II. opravného skúškového termínu na FEI STU
K tomuto bodu programu, ktorý predložil predseda senátu bola plodná diskusia, v ktorej
vystúpili so svojim pripomienkami: doc. Hubinský, doc. Žiška, doc. Haščík, doc. Jančárik,
doc. Rosinová, doc. Volauf, doc. Oravec, doc. Róka, Ing. Jókay, doc. Hribik.
Na záver diskusie vyzval prof. Ballo prítomných, aby poslali svoje návrhy písomnou formou
na jeho adresu. Po zozbieraní sa k tomuto problému vrátime na najbližšom zasadnutí AS FEI.
K bodu 11 – Úprava pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej dotácie na
pracoviská FEI STU
K tomuto materiálu, ktorý má už 16 rokov sa rozprúdila diskusia, v ktorej vystúpili:
Prof. Uherek – senátu neprináleží meniť takýto materiál
Doc. Rosinová – navrhla, aby vedenie vypracovalo zásady, ktoré sa potom prednesú na
zasadnutí AS.
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Uznesenie AS FEI STU 11.1
Akademický senát FEI STU poveruje dekana vypracovať zásady, podľa ktorých budú
upravené kritériá pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedkov z bežnej dotácie na
pracoviská FEI STU.
Hlasovanie: KZ ( za-17, proti-0, zdržali sa-1)
KŠ ( za -7, proti-0, zdržali sa-1)
Uznesenie bolo prijaté väčšinou prítomných.
K bodu 12 – Zmena rokovacieho poriadku AS FEI STU
Prof. Ballo navrhol, Legislatívna komisia AS FEI spolu so zástupcami z Komory študentov
pripravila návrh úpravy rokovacieho poriadku.
K bodu 13 – Rôzne
V tomto bode sa doc. Daruľa obrátil s otázkou na prodekana Jančárika, prečo nie sú známe
počty študentov, ktorí prešli do 2. semestra?
- prodekan odpovedal, že nakoľko ešte v piatok boli opravné skúšky z BOZP 1., zoznamy
budú až tento týždeň.
Doc. Haščík – pýtal sa na 4. bod materiálu “Vyhodnotenie aktualizácie dlhodobého zámeru
rozvoja FEI STU na rok 2009” – Zahraničné vzťahy: či bude možnosť blokovej výuky pre
zahraničných študentov?
- prodekan odpovedal, že to s ním prediskutuje.
Na záver zasadnutia sa predseda poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
Ing. Ondrej Gallo

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

