
                                Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

              Zápisnica č. 16 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 17.5.2011 o 14 hod. v zasadačke dekana 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Komora zamestnancov: 21 Ospravedlenený: Dr. Dunajčík 

Komora študentov: 4  Ospravedlnení: Bc. Gabovic, Bc. Masaryková, V. Pribila, Ing. 

Radičová, Bc. Rapčík, Ing. Sládek, Ing. Vonkomer 

 

Hostia: doc. Juhás, prof. Ballo, doc. Jančárik, doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Ţiška, Ing. 

Telek, Ing. Lisá, prof. Smieško. M. Bachratá 

 

Program:  

1. Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU za rok 2010 

4. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2011 

5. Výročná správa o činnosti a hospodárení FEI STU za rok 2010 

6. Schvaľovanie rozdelenia rozpočtu FEI STU na rok 2011 

7. Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na akademický rok 2012/2013 

8. Informácia z RVŠ 

9. Rôzne 

 

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu doc. Lelák. Privítal prítomných senátorov a hostí. 

Predstavil prítomným  nového tajomníka fakulty Ing. Petra Teleka a jeho zástupkyňu Ing. 

Andreu Lisú. Potom  poţiadal o schválenie predloţeného programu. 

O slovo poţiadal doc. Volauf – predloţil za členov akademickej obce KM list ( Komentár 

k návrhu rozpočtu FEI STU na rok 2011) k bodu 6 – Schvaľovanie rozdelenia rozpočtu FEI 

STU na rok 2011. Podľa obsahu listu, nebol tento materiál pred zasadnutím AS FEI 

dostatočne  prerokovaný s bývalými vedúcimi katedier. Doc. Lelák oponoval, ţe na 

zasadnutie EK AS FEI mali moţnosť prísť všetci senátori AS FEI.  

Nikto z ostatných prítomných nemal proti programu  ţiadne námietky. 

Doc. Lelák ďalej oznámil, ţe zo Zápisnice AS FEI STU č. 15  z 19.4.2011 nevyplynuli pre 

predsedníctvo AS FEI ţiadne povinnosti. 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Peter Drahoš, PhD. a Peter Beňo. 

 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode programu informoval pán dekan o zasadnutí kolégia rektora a iných aktuálnych 

problémoch. 

 

K bodu 3 – Vyhodnotenie dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU za rok 2010 

Predloţený materiál, ktorý dostali všetci v elektronickej podobe, uviedla prodekanka doc. 

Pavlovičová. Doplnil ju dekan fakulty. Obsah predloţeného materiálu dodali bývalí  členovia 

vedenia fakulty. 

- bod 4 c nebol splnený, lebo Priemyselná rada  nezasadala 
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- jednotlivé body sa plnia priebeţne, niektoré boli uţ splnené, niektoré neboli splnené 

kvôli nedostatku financií 

Diskusia: 

- doc. Lelák –  opýtal sa na dotazníkový prieskum medzi študentmi 

- doc. Jančárik odpovedal, ţe sa to robí priebeţne, systém výsledky ponúka, ale 

zverejniť sa nesmú 

- Ing. Drahoš – vyjadril sa k elektronickej ankete a vyzval pedagógov na zlepšenie 

komunikácie so študentmi 

- doc. Ţiška – pozor na osobné údaje 

- doc. Juhás – zdôraznil, ţe treba získať spätnú väzbu od študentov 

- doc. Kováč – upozornil, ţe  v materiáli sú formálne a pravopisné chyby  

- doc. Pavlovičová – pripomienky treba poslať na jej adresu 

Akademický senát prerokoval predložený materiál vedenia s pripomienkami. 

 

K bodu 4 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2011 

Materiál vedenia fakulty opäť predloţila doc. Pavlovičová. 

Materiál dostali členovia AS FEI elektronickou formou a mali moţnosť k materiálu poslať 

svoje pripomienky. 

V rozsiahlej diskusii k materiálu vystúpili: 

 - Ing. Drahoš – zdôraznil dôleţitosť  motivácie študentov stredných škôl 

 - doc. Jančárik – so zavedením 2. opravného termínu sú veľké problémy 

 - doc. Pavlovič – študenti majú problémy s odborným vyjadrovaním sa pri písaní 

bakalárskych prác 

 - doc. Foltín – pripravujeme napevno  primontovať do učební dataprojektory 

 - doc. Lelák – v B- klube tieţ chýba fixný dataprojektor  

- prof. Uherek navrhol doplniť predloţený materiál o bod – zriadenie rady garantov pre 

Bc. študijné programy a rady garantov pre Ing. študijné programy; tento doplnok dekan na 

mieste zapracoval do materiálu  

- Ing. Telek – pripravujeme elektronický prístup do učební, aby sa nemuselo chodiť po 

kľúče na vrátnice  A a E, 

-   príprava projektovej dokumentácie  - opláštenie budovy a výmena okien, z čoho 

vyplynie úspora energií 

- doc. Juhás – navrhuje, aby starší študenti robili „ tútorov“ mladším a slabším 

študentom  

- 1. zasadnutie novej Priemyselnej rady bude 24.5.2011 

 Hlasovanie k materiálu: 

Obe komory spoločne: ( za- 24, proti-1, zdrţali sa-0) 

AS FEI STU prerokoval a schválil predložený materiál väčšinou prítomných senátorov.  

 

K bodu 5 – Výročná správa o činnosti a hospodárení FEI STI za rok 2010 

Materiál vedenia fakulty, ktorý dostali všetci prítomní v elektronickej podobe uviedla 

prodekanka Pavlovičová. V zmysle vysokoškolského zákona obsahuje 2 správy. 

Podklady sú od členov bývalého vedenia fakulty. 

Predloţená správa  bola bez pripomienok prerokovaná vo Vedeckej rade. 

Diskusia: 

V diskusii vystúpila doc.Rosinová, ktorá sa pýtala na tabuľky, ktoré nedostali členovia AS 

FEI 

- doc. Lelák sa ospravedlnil ţe ich nepreposlal s ohľadom na haváriu počítača, kde ostali 

nedostupné. Dekan odpovedal, ţe ich pošle znova všetkým senátorom 
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prof. Uherek – tabuľky sú tie isté, ktoré sme predbeţne prejednávali, podstatné zmeny tam nie 

sú – sú uverejnené vo Výročnej správe STU. 

Hlasovanie k materiálu: 

Obe komory spoločne: ( za -24, proti-0, zdrţali sa-1) 

AS FEI STU schválil predložený materiál väčšinou hlasov. 

 

K bodu 6 – Schvaľovanie rozdelenia rozpočtu FEI STU na rok 2011 

Materiál vedenia fakulty, ktorý dostali všetci prítomní v elektronickej podobe,  predloţil 

dekan fakulty. Doplnila ho Ing. Lisá. 

Materiál prerokovala Ekonomická komisia AS FEI STU na svojom zasadnutí 12.5.2011, na 

ktorú boli pozvaní aj ostatní členovia AS FEI. 

Predseda EK AS FEI prof. Uherek oznámil stanovisko EK AS FEI: 

EK AS FEI si osvojila vysvetlenie dekana fakulty doc. Juhása a odporúča Akademickému 

senátu materiál  v takejto forme prijať. 

 

 V diskusii vystúpili: 

doc. Volauf – ţiadal o vysvetlenie, prečo je v prípade ÚRPI taký veľký nárast 

v pedagogických výkonoch oproti minulému roku; dekan príčiny vysvetlil 

doc. Róka –  dal pozmeňujúci návrh, aby sa odborné praktiká  počítali ako skupiny pre 20 

ľudí; predseda EK upozornil, ţe  hodiny za praktiká boli priradené podľa klasifikácie 

predmetu v schválenom študijnom programe, preto podľa jeho názoru o takomto návrhu 

nemoţno hlasovať 

doc. Bokes – poukázal na rôznorodosť výšky finančných prostriedkov na projekty na 

jednotlivých katedrách 

Hlasovanie: 

1. Rozdelenie mzdových prostriedkov na FEI STU na rok 2011 

Obe komory spoločne: (  za -19, proti -0, zdrţali sa-5) 

Predložený materiál bol prijatý väčšinou prítomných. 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2011 

Obe komory spoločne: (za-22, proti-0, zdrţali sa-2) 

Návrh rozpočtu na rok 2011 bol schválený väčšinou z prítomných senátorov. 

 

K bodu 7 – Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na akademický rok 2012/2013 

O predloţenom  materiáli prítomných  krátko oboznámil prodekan Jančárik. 

Hlasovanie: 

Obe komory spoločne: (za -24, proti-0, zdrţali sa-0) 

Predložený materiál bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8 – Výsledky volieb do AS STU 

O výsledkoch volieb do AS STU, ktoré sa konali 12.5.2011 informoval predseda volebnej 

komisie doc. Hríbik. Protokol z volieb podpísaný všetkými členmi volebnej komisie je 

uloţený v archíve AS FEI. 

Počet oprávnených voličov: 270 

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 145 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 145 

Počet platných hlasovacích lístkov: 144 

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU podľa počtu získaných hlasov: 

1. doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

2. doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 
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3. prof. Ing. František Janíček, PhD. 

4. doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 

 

K bodu 9 – Informácia z RVŠ 

O zasadnutí Rady vysokých škôl krátko poinformoval prof. Smieško. 

Najdôleţitejšou zmenou bude, ţe sa uţ nebude akreditovať študijný program, ale študijný 

odbor. Študijný odbor bude garantovať celé pracovisko. 

 

 

K bodu 10 – Rôzne 

V tomto bode člen KŠ AS FEI Martin Horniak oznámil výsledky volieb do AS STU. 

Za zástupcov študentov do AS STU boli zvolení Bc. Marek Rapčík a Martin Horniak. 

Informoval  tieţ o zmene v zloţení študentskej komory AS FEI: namiesto Ing. Petra Teleka, 

ktorý odstúpil, bol zvolený Bc. Tomáš Gabovic. 

Za predsedu KŠ AS FEI bol namiesto Ing. Petra Teleka zvolený Martin Horniak.  

 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Overovatelia: Ing. Peter Drahoš, PhD. 

   

 

  Peter Beňo 

 

 

 

 

        Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 

           predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 

 

 


