
                                          Akademický senát 
                      Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

                                          Zápisnica č. 7/2010
zo zasadnutia Akademického senátu AS FEI STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.4.2010
 o 14 hod. v B-klube

Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 19          Ospravedlnení: Ing. Kutiš a doc. Hubinský
                                                     Neospravedlnený: Ing. Vargic
Komora študentov: 6                   Ospravedlnení: Bc. Masaryková, Ing. Jókay, Bc. Košík
                                                     Neospravedlnení:  Ing. Nagy a Ing. Telek
Hostia: doc. Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás, Ing. Vachalík, Ing. Valentová a Ing. Poljovka

Program: 
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 16.2.2010
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Schvaľovanie dodatku č. 2 k Štatútu FEI STU v Bratislave
5. Schvaľovanie rozdelenia mzdových prostriedkov na pracoviská FEI STU
6. Schvaľovanie rozdelenia finančných prostriedkov na tovary a služby na pracoviská 

FEI STU
7. Schvaľovanie výročnej správy FEI STU za rok 2009
8. Schvaľovanie rokovacieho poriadku AS FEI STU
9. Prerokovanie metodického usmernenia pre evaluáciu
10. Organizácia voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011 -2015
11. Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie Akademického senátu FEI STU otvoril a viedol predseda senátu prof. Ballo.
Po privítaní požiadal prítomných o schválenie  predloženého programu.
Senátor dr. Oravec navrhol, aby sa z rokovania stiahli body 5. a  6., nakoľko materiály k nim 
boli doručené iba 2 pracovné dni pred zasadnutím. Pripomenul, že podľa rokovacieho 
poriadku by mali byť materiály k dispozícii 5 pracovných dní pred zasadnutím senátu.
Prof. Uherek ako predseda Ekonomickej komisie AS FEI sa vyjadril, že materiály už boli 
prerokované ekonomickou komisiou, ktorá ich považuje za správne. Nevidí dôvod, aby neboli 
schválené v predloženom znení.
Hlasovanie za vypustenie  5. a 6. bodu z programu zasadnutia:
KZ a KŠ spoločne: (za-6, proti-13, zdržali sa-6)
Hlasovanie za pôvodný program:
KZ a KŠ spoločne: (za-16, proti-3, zdržali sa-6)
Na základe hlasovania bola väčšina prítomných za nezmenený program zasadnutia.
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. a     Ing. Ondrej   
Gallo.



K bodu 2 – Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 16.2.2010
V tomto bode programu spomenul predseda senátu Uznesenie č. 4.1 - predloženie stanoviska 
AS FEI STU k prideleným finančným prostriedkom na rok 2010 z rozpočtu MŠ  na zasadnutí 
AS STU 1.3.2010. Toto uznesenie bolo splnené a podotkol, že  naša fakulta predložila na 
zasadnutí AS STU ako jediná svoje stanovisko.
Ďalej zo zápisnice vyplynulo Uznesenie č.11.1 v ktorom AS FEI poveruje dekana fakulty 
vypracovať zásady, podľa ktorých  budú upravené kritériá pravidiel rozdeľovania mzdových 
prostriedkov z bežnej dotácie na pracoviská FEI STU.
Pán dekan uznesenie AS splnil a predložil predsedovi pracovný materiál – kolektívny návrh, 
ktorý sa dá posúdiť najprv jednotlivým komisiám AS FEI.

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
K aktuálnym otázkam fakulty sa vyjadril dekan fakulty. 

- rozdelenie mzdových prostriedkov je hotové a nárast je o 1,15 %
-  z hľadiska štátnej dotácie sa zatiaľ neprejavil pokles študentov
- je nutné zvýšenie ekonomickej efektívnosti nevyužitých priestorov na fakulte
- budovanie centier excelentnosti – nie je jasný model financovania na fakultách
- v zavedení 2. opravného termínu nevidí žiaden problém, je to na rozhodnutí pedagóga 

ku ktorému nie je potrebný súhlas dekana
Prodekan Jančárik sa vyjadril k aktuálnemu počtu prihlásených poslucháčov do 1. ročníka Bc. 
štúdia. Ku dnešnému dňu je podaných 577 prihlášok. Uzávierka prihlášok je 17.4.2010.
Upozornil, že každoročne klesá počet uchádzačov o štúdium na našej fakulte a naopak o 5 % 
stúpa každý rok počet neúspešných študentov.
V diskusii vystúpili: 

- doc. Rosinová - zaujímala  sa o nové projekty
- prodekan Juhás – kritizoval, že napriek  jeho snahe v roku 2009 vedenie neuskutočnilo 

žiadne navrhované riešenie na zvýšenie propagácie fakulty
- k tejto problematike sa ďalej vyjadrili: doc. Haščík, prof. Ballo, Ing. Drahoš. doc. 

Žiška a doc. Lelák.
Záverom diskusie dekan sľúbil, že pripraví na najbližšie zasadnutie fakulty vstupný 
diskusný materiál o marketingu a s ním súvisiacich problémoch.

K bodu 4 – Schvaľovanie dodatku č. 2 k Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky 
STU v Bratislave
Materiál predložil dekan fakulty. Zdôvodnil, že uvedená úprava čl. 19, ods.1, písmena j) 
vyplýva zo zmeny Štatútu STU v nadväznosti na zmeny v zákone o vysokých školách. Ide 
o zosúladenie znenia príslušnej časti čl. 19 so štatútom STU.

 Dodatok č. 2 znie takto:
V článku 19, ods. 1, písmeno j) sa slová „ kombinácie študijných odborov“ nahrádzajú 
slovami „ príbuzného študijného odboru“.
Všetci prítomní dostali materiál v elektronickej podobe, tak predseda požiadal o hlasovanie:
KZ a KŠ spoločne: ( za-25, proti-0, zdržali sa-0)
Materiál bol schválený všetkými prítomnými jednohlasne.
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K bodu  5 – Schvaľovanie rozdelenia mzdových prostriedkov na pracoviská FEI STU
Tento materiál vedenia fakulty opäť uviedol dekan fakulty. 
Predseda EK AS FEI STU prof. Uherek k materiálu povedal, že ekonomická  komisia sa ním 
zaoberala a odporúča ho senátu schváliť v podobe ako bol predložený.
 V diskusii vystúpili. Doc. Oravec, Dr. Belasová, doc. Róka a Ing. Drahoš.

Hlasovanie: 
KZ a KŠ spoločne: ( za-23, proti-0, zdržali sa-1)
Predložený materiál bol schválený väčšinou prítomných.

K bodu 6 – Schvaľovanie rozdelenia finančných prostriedkov na tovary a služby na 
pracoviská FEI STU
Tento materiál vedenia fakulty uviedol tajomník fakulty Ing. Vachalík.
Predseda EK AS FEI prof. Uherek k materiálu povedal, že ekonomická komisia sa 
materiálom zaoberala a odporúča ho senátu schváliť.
V diskusii vystúpili: doc. Lelák, doc. Hribik, doc. Žiška, Ing. Marček a doc. Kováč.
Na základe diskusie dekan navrhol zmenu v materiáli – sumu určenú na katedry navýšiť z 55 
na 60 tisíc eur.
Hlasovanie:
KZ a KŠ spoločne: ( za- 23, proti-0, zdržali sa-1)
Predložený materiál vedenia fakulty bol schválený väčšinou prítomných so zmenou.

K bodu 7 – Schvaľovanie výročnej správy FEI STU za rok 2009
Tento bod programu uviedol dekan fakulty. 
Výročnú správu FEI STU predniesol  na slávnostnom zasadnutí akademickej obce 30.3.2010.
Diskusia k materiálu:
Doc. Lelák – upozornil, že v správe sa vyskytla podobná chyba ako minulý rok na strane 22 - 
nezapočítanie projektu APVV riešeného KETG. 
Dekan prisľúbil opravu v správe.
Hlasovanie: 
KZ a KŠ spoločne: (za-23, proti - 0, zdržali sa-1)
Výročná správa FEI STU za rok 2009 bola schválená s     pripomienkou doc. Leláka väčšinou   
prítomných.

K bodu 8 – Schvaľovanie rokovacieho poriadku AS FEI STU
Materiál, ktorí dostali všetci senátori elektronickou formou uviedla doc. Rosinová. Materiál 
pripravila Legislatívna komisia AS FEI v spolupráci so zástupcami komory študentov.
Doc. Rosinová upozornila na opravu formulácie v schvaľovanom texte: v čl. 4 bod 5 má byť 
správne znenie začiatku 2. vety:
„ Právo veta uplatňuje poverený zástupca študentskej komory AS...“
V diskusii vystúpili:
Doc. Kováč a Ing. Drahoš – sú za to, aby AS v prípade, že tak sám rozhodne, hlasoval aj 
o personálnych otázkach verejne. 
Doc. Rosinová  povedala, že tajné hlasovanie o personálnych otázkach  je  dané zo zákona.
Doc. Róka – navrhol 1. pozmeňujúci návrh -  v čl. 4 , bod 7a) vypustiť 2. časť vety 
v pôvodnom návrhu.
Hlasovanie k 1. pozmeňujúcemu návrhu doc. Róku:
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KZ (za-0, proti-19, zdržali sa-0)
KŠ (za-1, proti-2, zdržali sa-3)
Pozmeňujúci návrh č.1 nebol schválený.
Doc. Róka navrhol 2. pozmeňujúci návrh, aby sa  v čl. 4 vypustil  celý bod 8.
Hlasovanie za  2. pozmeňujúci návrh doc. Róku.
KZ ( za-1, proti - 15, zdržali sa-3)
KŠ ( za -1, proti - 5, zdržali sa-0)
Pozmeňujúci návrh č. 2 nebol schválený.
Ďalší  pozmeňujúci návrh bol ( doc. Róka), aby sa v čl. 4 bod 8 vložila medzi 1. a 2. vetu 
veta:
Organizovanie, priebeh a vyhodnotenie referenda definuje AS formou osobitného predpisu.

Hlasovanie:
KZ (za-19, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ ( za -5, proti-0, zdržali sa-1)
Pozmeňujúci návrh bol prijatý väčšinou prítomných.

Predseda vyzval k hlasovaniu  celkového  znenia rokovacieho poriadku.
KZ ( za-16, proti-1, zdržali sa-2)
KŠ ( za-5, proti -0, zdržali sa-1)
Rokovací poriadok AS FEI STU bol prijatý s     pozmeňujúcimi návrhmi väčšinou  
hlasov.

K bodu 9 – Prerokovanie metodického usmernenia pre evaluáciu
Tento bod programu uviedol spoluautor materiálu metodické usmernenie pre evaluáciu Ing. 
Poljovka. Poznamenal, že iniciátorom tohto materiálu bola Bc. Lucia Masaryková zo 
študentskej komory.
Cieľom metodického usmernenia k evaulácii v AIS je čo najdetailnejšie zdokumentovať 
koncepciu evaluácie, jej význam, prínos pre kvalitu štúdia na FEI, ale predovšetkým jej 
realizáciu. Popisuje evaluáciu ako nepretržitý proces, ktorý musí mať jednoznačne definovaný 
postup krokov vykonávaných v jednoznačne stanovených časoch osobami k tomu 
poverenými.
K materiálu sa pochvalne vyjadril predseda Pedagogickej komisie AS FEI doc. Žiška.
Stanovisko komisie je, že význam evaluácie na zvýšenie kvality pedagogického procesu vidia 
iba v prípade, keď sa ankety zúčastnia reprezentatívne vzorky študentov a objektívne 
analyzované závery ankety kompetentými osobami budú mať aj konkrétne opatrenia a ich 
realizáciu a  kontrolu v pedagogickom procese na pracoviskách FEI STU.
Akademický senát prerokoval  predložený materiál.

K bodu 10 – Organizácia voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 
2011-2015
Predseda AS poveril predsedníčku Legislatívnej komisie AS FEI, aby pripravila v spolupráci 
s LK FEI STU harmonogram s konkrétnymi dátumami.

K bodu 11 – Rôzne
V tomto bode sa doc. Hribik položil dekanovi  tieto otázky:

1. Kto navrhuje pracovníkov, ktorí sú ocenení na slávnostnom zasadnutí Akademickej 
obce? Odpoveď- vedúci katedier
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2. Či je na fakulte oficiálne fórum zaoberajúce s všeobecnými otázkami fakulty?
      Odpoveď- Vedecká rada, Kolégium dekana
3. Či na fakulte existujú pravidlá na vekové obmedzenie  pracovníkov?

Existujú pravidlá, vedúci katedier dávajú návrhy podľa mzdového limitu katedry, 
dekan to potom schvaľuje.

Ing. Duč - Anci - navrhol, aby sa na vnútorné dvere posluchární zavesili tabuľky vyzývajúce 
zhasínať svetlá.

Na záver sa predseda senátu prof. Ballo poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

Ing. Ondrej Gallo

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

Zapísala: Vlačikyová
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