Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 8/2010
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.5.2010
o 14 hod. v zasadačke dekana
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 13
Ospravedlnení: Dr. Dunajčík, doc. Fuchs, doc. Hribik, Ing. Kutiš, Dr. Oravec, prof. Uherek
doc. Haščík. Ing. Duč-Anci, doc. Žiška
Komora študentov: 7
Ospravedlnení: Bc. Košík, Bc.Kulač, Bc. Masaryková, Ing. Nagy
Hostia: doc. Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás, Ing. Vachalík, Ing. Valentová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 6.4.2010
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Schvaľovanie výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2009
5. Schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2010
6. Schvaľovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskych študijných
programov na FEI STU v akademickom roku 2011-2012
7. Schválenie volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na
obdobie 2011-2015
8. Schválenie harmonogramu volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FEI STU na
obdobie 2011-2015
9. Informácia o postupe evaluácie predmetov – vyhodnotenie ankety
10. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Ballo. Po privítaní prítomných senátorov
a hostí požiadal o schválenie predloženého programu a zvolenie overovateľov zápisnice.
Program bol odsúhlasený všetkými prítomnými.
Za overovateľov boli zvolení: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a Ing. Ondrej Gallo.
K bodu 2 - Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 6.4.2010
Zo zápisnice vyplýva len bod 10., v ktorom predseda poveril predsedníčku Legislatívnej
komisie AS FEI, aby pripravila v spolupráci s ostatnými členmi LK AS FEI harmonogram
s konkrétnymi dátumami. Tento bod bol splnený.
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu vystúpil dekan fakulty doc. Vajda. Informoval prítomných:
- bola prijatá novela vysokoškolského zákona
- vek garanta študijného programu je maximálne 65 rokov
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k akreditácii ŠP Aplikovaná mechatronika povedal, že pracovná skupina
i akreditačná komisia vyjadrila kladné stanovisko, ale predseda akreditačnej komisie
vyjadril záporné stanovisko
- k dnešnému dňu máme 1352 prihlásených študentov, čo je o 200 viac ako minulý rok
- na každé centrum excelentnosti STU bola vyčlenená suma 100 000 €, naša fakulta má
dve centrá excelentnosti
- 24.5.2010 sa uskutočnilo kolégium rektora
Ďalej v tomto bode vystúpil predseda AS, ktorý prítomným oznámil úmysel kandidovať
na funkciu rektora STU v Bratislave.
Jeho kandidatúru v diskusii podporili: Ing. Drahoš a doc. Rosinová.
-

K bodu 4 – Schvaľovanie výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2009
K výročnej správe sa podrobnejšie vyjadrili dekan a tajomník fakulty.
Prof. Ballo pozitívne hodnotil podrobné vypracovanie predloženej správy.
Ďalej sa k predloženej správe vyjadril za ekonomickú komisiu AS FEI doc. Róka.
EK AS FEI pozitívne hodnotila predloženú podrobnú správu a aktivity tajomníka
s ohľadom na úsporu nákladov a odporúča ju akademickému senátu schváliť.
Hlasovanie KZ a KŠ spoločne: (za- 20, proti-0, zdržali sa-0)
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2009 bola schválená jednomyseľne.
K bodu 5 – Schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2010
K materiálu sa opäť vyjadrili dekan a tajomník fakulty. Pán dekan vyjadril presvedčenie,
že fakulta by mala v tomto roku dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.
Tajomník oboznámil prítomných o tom, že je konečne hotový nákres celej budovy, vďaka
ktorému sa môže postupne začať s plánom verejného obstarávania a následne s projektom
výmeny okien a zateplenia celej budovy.
Nakoľko budova fakulty je v havárijnom stave, budú sa systematicky odstraňovať všetky
závady.
Za Ekonomickú komisiu AS FEI sa vyjadril k materiálu opäť doc. Róka.
Ekonomická komisia ocenila zodpovedný prístup vedenia fakulty k najzávažnejším
problémom budovy FEI STU a odporúča predložený rozpočet Akademickému senátu FEI
schváliť.
Diskusia:
- Ing. Drahoš – chýbajú mu v materiáli položky na marketing, navýšenie počtu
študentov sa rovná navýšeniu finančných prostriedkov pre fakultu
- tajomník odpovedal, že marketing ( reklama, inzeráty atď.) sa hradia
z mimorozpočtových prostriedkov
- doc. Rosinová – je dôležitá aktualizácia našej web – stránky
- dekan reagoval, že na fakulte sú už pracovníci, ktorí majú našu web- stránku na
starosti a záleží na každom vedúcom katedry, aby dohliadol na aktuálnosť údajov
o svojej katedre, respektíve oddelení
- prodekan Jančárik zistil, že garanti predmetov nemajú vyplnené informačné listy
predmetov na našej stránke a to je tiež naša vizitka, keď sa chce uchádzač o štúdium
na našej fakulte pozrieť podrobnejšie určité predmety na stránke a nenájde ich tam.
Vedenie fakulty zobralo na vedomie potrebu financovania marketingovej činnosti fakulty
z mimorozpočtových zdrojov v primeranej miere.
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Na záver diskusie požiadal predseda o hlasovanie:
KZ a KŠ spoločne: (za-20, proti-0, zdržali sa-0)
Materiál Rozpočet fakulty na rok 2010 bol schválený jednomyseľne.
K bodu 6 – Schvaľovanie ďalších podmienok prijímania na štúdium bakalárskych
študijných programov na FEI STU v akademickom roku 2011-2012
Tento materiál vedenia podrobnejšie predložil prodekan Jančárik.
V diskusii k materiálu vystúpili: Ing. Jókay, Ing. Marček, doc. Rosinová, Ing. Drahoš.
Doc. Ušák mal formálnu pripomienku k názvu materiálu, ktorú prodekan opraví.
Hlasovanie spoločne obe komory: ( za-20, proti-0, zdržali sa-0)
Materiál bol schválený jednomyseľne.
K bodu 7 –Schválenie volebného poriadku pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI
STU na obdobie 2011-2015
Doc. Rosinová sa poďakovala členom Legislatívnej komisie za spoluprácu pri vypracovaní
tohto materiálu.
V diskusii k materiálu vystúpili so svojimi pripomienkami: Ing. Drahoš, Ing. Jókay, doc.
Rosinová, doc. Volauf, doc. Kováč, prof. Ballo, doc. Róka, doc. Ušák a doc. Lelák.
Doc. Rosinová zapracuje pripomienky a pošle doplnený materiál.
Na záver diskusie požiadal predseda prítomných, aby hlasovali za prijatie predloženého
materiálu s pripomienkami.
Hlasovanie spoločne KZ a KŠ: ( za-17, proti-1, zdržali sa-0)
Predložený materiál bol schválený s pripomienkami kvalifikovanou väčšinou.
K bodu 8 – Schválenie harmonogramu volieb pre voľbu kandidáta na funkciu dekana
FEI STU na obdobie 2011-2015
Tento materiál opäť vypracovala Legislatívna komisia AS FEI STU a uviedla ho doc.
Rosinová.
V diskusii k materiálu vystúpili so svojimi pripomienkami prof. Ballo a doc. Róka.
Hlasovanie spoločne KZ a KŠ : ( za -17, proti-0, zdržali sa-0)
Predložený materiál bol schválený s pripomienkami jednomyseľne.
K bodu 9 – Informácia o postupe evaluácie predmetov – vyhodnotenie ankety
V tomto bode programu vystúpil Ing. Drahoš- iniciátor a organizátor tejto ankety. Hlasovanie
prebehlo medzi študentmi 1. ročníka Bc. štúdia v dňoch 12.-16.4.2010. Odpovede študentov
zhrnul do 10 bodov, ktoré stručne predniesol. K výsledkom ankety zaujala pozitívne
stanovisko aj Pedagogická komisia AS FEI STU.
V diskusii vystúpili: PhDr. Belasová, doc. Juhás, prof. Ballo, doc. Kováč, doc. Lelák, Ing.
Vachalík a doc. Vajda.
K bodu 10 – Rôzne
V tomto bode vystúpil Ing. Jókay, ktorý spomenul anketu, ktorú zorganizovali členovia KŠ
a zúčastnilo sa na nej 40 % študentov zo všetkých ročníkov. Podrobnejšie bude o výsledkoch
ankety referovať až na najbližšom zasadnutí AS FEI.
Ing. Marček sa pýtal pána dekana na list poslaný doktorandom, ktorí si nesplnili svoj študijný
plán.
Nakoľko pán dekan o žiadnom liste nevedel, sľúbil, že to zistí.
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Prof. Ballo spomenul ďalej problémy s verejným obstarávaním firmy – AGEM a TEGEM.
Na najbližšie zasadnutie AS STU by mal prísť prof. Horváth, ktorý by mal tento problém
vysvetliť.
Ing. Drahoš poukázal na skutočnosť, že táto situácia vedie k nehospodárnemu využitiu
finančných prostriedkov v rámci celej STU.
Na záver zasadnutia sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Ing. Ondrej Gallo
Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

