Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 12/2010
zo zasadnutia AS FEU STU, ktoré sa konalo dňa 23.11.2010 o 14 hod. v zasadačke dekana
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 20 Ospravedlnení: doc. Kováč, prof. Uherek
Komora študentov: 8
Ospravedlnení: Bc. Masaryková, Bc. Kulač
Hostia: doc. Vajda, doc. Pavlovičová, doc. Juhás, Ing. Gallo, Ing. Marček
Program:
Ďalší postup pri voľbe kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2011-2015
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS prof. Ballo.
Za overovateľov zápisnice boli určení: PhDr. Jarmila Belasová a Ing. Martin Riesz.
Úvodom dostal slovo predseda zamestnaneckej komory doc. Lelák, ktorý oznámil zmenu v
zložení komory zamestnancov. Na Katedre jadrovej fyziky a techniky bol za senátora zvolený
doc. Ing. Márius Pavlovič PhD.
Ďalej o slovo požiadal predseda študentskej komory Ing. Jókay, ktorý oznámil, že nakoľko
senátori z KŠ Ing. Marček a Ing. Gallo majú od 16.12.2010 do 1.4.2011 vynútené prerušenie
štúdia, sú títo senátori prítomní iba ako hostia.
Predseda AS prof. Ballo ďalej zopakoval v krátkosti dôvod dnešného zasadnutia - krátku
genézu celého priebehu od ostatného zasadnutia AS FEI dňa 9.11.2010. Predseda požiadal o
vyjadrenie k predmetným udalostiam JUDr. Fabiánovú z rektorátu STU a následne právnika
z Ministerstve školstva ( sekcia vysokých škôl ).
Všetci prítomní senátori dostali elektronicky odpoveď JUDr. Fabiánovej.
V diskusii k prerušeniu štúdia dvoch študentov - senátorov z KŠ vystúpili:
doc. Juhás - zákon hovorí o prerušení štúdia na žiadosť študenta - podľa neho je rozhodnutie
v rozpore so zákonom
Ing. Marček - požiadal ešte pred rozhodnutím dekana o vynútenom prerušení štúdia o
predĺženie štúdia o rok a pol a dostal kladnú odpoveď od dekana
Ing. Telek- pýtal sa, či je možné zrušiť rozhodnutie dekana a čo sa dá robiť, aby sa to
nezopakovalo
prof. Ballo - je možné sa odvolať - 30 - dňová lehota
doc. Oravec - citoval VŠ zákon
Ing. Telek - voľby boli úspešné, iba hlasovanie nebolo v poriadku
prof. Ballo - požiadame všetkých kandidátov, aby znova kandidovali?
doc. Lelák - opakované hlasovanie nemôže byť technický problém
doc. Oravec - zdôraznil, že AS je samosprávny orgán
Ing. Telek - navrhnime dekanovi, aby vzal späť svoje rozhodnutie
doc. Vajda - na kolégiu rektora upozornil prorektor Kalužný na nedostatky v AISe , kde nie
je dobre vedená agenda o doktorandskom štúdiu, postupoval v súlade so študijnými
predpismi STU.
Zoznam ďalších doktorandov, ktorých sa to týka dá zajtra k dispozícii predsedovi AS prof.
Ballovi.

Doc. Pavlovičová a doc. Juhás ( prítomní ako hostia) – povedali, že dekan nemal právo
prerušiť doktorandom štúdium pre odloženie dizertačnej štátnej skúšky.
Komora študentov musí zorganizovať doplňujúce voľby do komory študentov do Vianoc, aby
sa mohli prípadné nové voľby kandidáta na dekana uskutočniť 60 dní pred uplynutím
funkčného obdobia dekana.
Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: PhDr. Jarmila Belasová
Ing. Martin Riesz

Zapísala: Vlačikyová

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

