AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 5/2009
Zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 24.11.2009
o 13 hod v zasadačke dekana
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 19 Ospravedlnení: Ing. Drahoš, doc. Fuchs, doc. Hubinský
Komora študentov: 7 Ospravedlnení: Masaryková, Horniak, Košík, Radičová
Hostia: doc. Vajda, doc. Jančárik, doc. Juhás, doc. Pavlovičová, prof. Smieško, Ing.
Vachalík
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Informácie zo zasadnutia RVŠ
4. Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU
5. Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcu študentov
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie senátu otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo. Po privítaní prítomných požiadal
o schválenie predloženého programu. Prítomní odsúhlasili program zasadnutia
jednomyseľne.
Nakoľko prišlo k zmenám v zložení oboch komôr AS FEI, požiadal prof. Ballo predsedu
zamestnaneckej časti AS doc. Leláka, aby oznámil zmeny v Komore zamestnancov.
Katedra matematiky- dňa 28.10.2009 bol na katedre zvolený nový zástupca KM – doc. RNDr.
Peter Volauf, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky – dňa 29.10.2009 bol na katedre
zvolený zástupca KAIVT – doc. Dr. Miloš Oravec, PhD.
Katedra elektroenergetiky – zástupcom KEE sa opätovne stal doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
Nových členov Komory študentov predstavil nový predseda KŠ Ing. Matúš Jókay:
Podpredseda: Ing. Lukáš Nagy
Ing. Peter Telek
Ostatní noví členovia: Ing. Ondrej Gallo, Martin Horniak, Bc. Jozef Košík, Bc. Martin Kulač,
Ing. Stanislav Marček, Bc. Lucia Masaryková, Ing. Tatiana Radičová, Ing. Martin Riesz
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. Ing. Ján Haščík, PhD. a Ing. Martin Riesz.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
S aktuálnymi otázkami fakulty oboznámil prítomných dekan fakulty doc. Vajda.
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na STU vznikli centrá excelentnosti
nový ekonomický softvér sa sústavne dolaďuje
vyregulovalo sa kúrenie
výťahy sú všetky dokončené a funkčné
na STU prebehla kompletná akreditácia – naša fakulta mala akreditovaných 5 ŠP ( 3
ŠP dostali A, 2 ŠP dostali B+)
- na vedení fakulty sa hovorilo o projekte kompletného zateplenia budovy; podiel
finančných prostriedkov z MŠ je podmienený projektovou dokumentáciou
Diskusia:
V diskusii vystúpil doc. Haščík, ktorý sa spýtal, či sa publikácie, ktoré vzniknú v rámci
centier excelencie budú počítať ako publikačná činnosť katedry.
Pán dekan odpovedal, že áno.
K bodu 3 – Informácia zo zasadnutia RVŠ
Informácie zo zasadnutia Rady vysokých škôl podrobne predniesol prof. Smieško.
Predmetom rokovania RVŠ bol kritický stav rozpočtu pre vysoké školy na rok 2010
a kritériá prideľovania štátnej dotácie.
V diskusii vystúpili: prof. Ballo a doc. Žiška
K bodu 4 – Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných
programov na FEI STU
Materiál vedenia fakulty uviedol prodekan Jančárik. Predložený materiál bol už
prerokovaný na zasadnutí AS FEI 29.9.2009, ale kvôli nízkemu zastúpeniu v komore
študentov sa nemohol odsúhlasiť. Jedinou zmenou v materiáli je zmena smerného čísla na
KTL zo 125 na 120 a oprava jednej pravopisnej chyby.
Hlasovanie ( spoločne obe komory) za-26, proti-0, zdržali sa-0
Uznesenie AS FEI STU č. 4.1
Materiál Ďalšie podmienky prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov na
FEI STU bol prijatý jednomyseľne.
K bodu 5 - Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcu študentov
Predseda KŠ Ing. Jókay navrhol za člena Disciplinárnej komisie pre študentov Ing.
Stanislava Marčeka.
Nakoľko sa jednalo o personálne zmeny, voľby boli tajné.
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: doc. Rosinová, Ing. Kutiš a Ing. Gallo.
Hlasovanie: KZ (za-19, proti-0, zdržali sa-0)
KŠ (za -7, proti-0, zdržali sa-0)
Navrhnutí členovia boli odsúhlasení všetkými prítomnými.
Výsledky volieb oznámila doc. Rosinová.
Volieb sa zúčastnilo 26 senátorov. Platných bolo 26 volebných lístkov. (za-26, proti-0,
zdržali sa-0)
Uznesenie AS FEI STU č. 6.1
Za člena Disciplinárnej komisie pre študentov bol všetkými hlasmi zvolený Ing. Stanislav
Marček.
K bodu 6 – Rôzne
Do tohto bodu programu nemal nikto príspevok
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K bodu 7 – Záver
Na záver sa predseda AS poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na slávnostné
zasadnutia Akademickej obce z príležitosti 20. výročia založenia prvého samosprávneho
orgánu na fakulte do veľkej posluchárni BC 300.

Overovatelia: doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Ing. Martin Riesz
Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

