Akademický senát
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 14/2011
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktoré sa konalo dňa
1.3.2011 o 14 hod. v B – klube
Účasť senátorov podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 20
Ospravedlnení: prof. Stopjaková, doc. Pavlovič,
Komora študentov: 10
Ospravedlnení: V. Pribila
Hostia: doc. Juhás, prof. Ballo, Ing. Foltin, doc. Jančárik, doc. Pavlovičová, prof. Smieško, Ing.
Vachalík, M. Bachratá
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU
3. Voľba predsedu AS FEI v súvislosti so vzdaním sa členstva prof. Ballu v AS FEI STU
4. Aktuálne otázky FEI STU
5. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov a členov VR FEI
6. Predbežná správa o hospodárení v roku 2010
7. Prerokovanie študijných programov na ak. rok 2011/2012 v Bc., Ing. a PhD. štúdia na FEI
STU
8. Informácia z RVŠ SR
9. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda KZ doc. Lelák, ktorý na úvod privítal nového dekana FEI doc.
RNDr. Gabriela Juhása, PhD., ostatných prítomných a hostí. Doc. Lelák informoval o zmene
v zložení AS FEI: predseda AS FEI prof. Ballo sa k 15.2.2011 písomne vzdal členstva v AS FEI (a
tým aj funkcie predsedu AS FEI), členovia akademickej obce Katedry fyziky zvolili za svojho
zástupcu v AS FEI doc. Ing. Petra Bokesa, PhD. Následne doc. Lelák privítal nového senátora a
poďakoval prof. Ballovi za prácu v senáte a udelil mu slovo. Prof. Ballo sa v príhovore poďakoval
senátu za dôveru a spoluprácu.
Doc. Lelák uviedol, že pre úsporu času navrhuje niektoré z informatívnych bodov programu
zasadnutia AS operatívne presunúť na čas, kým sa budú sčítavať hlasy, nakoľko na zasadnutí sa
uskutoční niekoľko tajných hlasovaní a požiadal prítomných o pripomienky k programu.
Program bol prijatý bez pripomienok.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc.RNDr. Peter Volauf , PhD. a Ing. Lucia Masaryková.
Zápis zo zasadnutia AS FEI spracuje doc. Rosinová, nakoľko tajomníčka AS FEI B. Vlačikyová je
chorá.
K bodu 2 – Kontrola zápisnice zo zasadnutia AS FEI STU 16.12.2010
V tomto bode doc. Lelák skonštatoval, že z ostatnej zápisnice nevyplynuli žiadne úlohy, ktorých
plnenie by bolo treba kontrolovať.
Správa o činnosti AS FEI za rok 2010 bude pre časovú náročnosť dnešného programu zaradená na
niektoré nasledujúce zasadnutie AS FEI.
K bodu 3 – Voľba predsedu AS FEI
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Predsedajúci doc. Lelák pripomenul, že v zmysle volebného poriadku pre voľby predsedu AS FEI
má volebná komisia 5 členov (3 za zamestnaneckú a 2 za študentskú časť AS FEI), táto volebná
komisia bude organizovať všetky hlasovania na tomto zasadnutí senátu. Doc. Lelák požiadal
o návrhy na členov volebnej komisie a navrhol za predsedníctvo AS FEI do volebnej komisie prof.
Uhereka. Z pléna prišli návrhy na ďalších členov volebnej komisie: KZ – doc. Hribik, doc. Kutiš,
KŠ – Ing. Radičová, M.Horniak.
Volebná komisia bola väčšinou prítomných schválená v navrhnutom zložení.
Volebná komisia si zvolila za svojho predsedu prof. Uhereka. Prof. Uherek pripomenul, že
odchodom prof. Ballu z AS FEI sa uvoľnilo aj miesto zástupcu KZ v predsedníctve AS FEI,
takže po voľbe predsedu AS FEI sa uskutoční ešte voľba člena predsedníctva AS FEI za KZ,
prípadne aj voľba predsedu KZ, všetky hlasovania budú tajné.
Voľba predsedu AS FEI
Predseda volebnej komisie prof. Uherek požiadal prítomných o predloženie návrhov na nového
predsedu AS FEI. Navrhnutí boli: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.a doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Obaja navrhnutí kandidáti so svojou kandidatúrou súhlasili. Predseda volebnej komisie informoval
prítomných, že kandidáti budú na volebných lístkoch uvedení podľa abecedy: 1. doc. Lelák a 2.
doc. Rosinová. Pri hlasovaní treba zakrúžkovať číslo voleného kandidáta a lístky označené inak,
ako zakrúžkovaním čísla jedného z kandidátov sú neplatné.
Zápis k bodom, ktoré sa prejednávali počas sčítavania hlasov je uvedený na mieste, ktoré týmto
bodom patrí podľa programu (pozn. zapisovateľa).
Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky 1. kola volieb:
Prítomná je nadpolovičná väčšina členov AS FEI (29 senátorov), takže voľby sú právoplatné.
Bolo vydaných 29 hlasovacích lístkov a 29 bolo aj odovzdaných lístkov. Kandidát č.1 doc. Lelák
získal 18 hlasov (nadpolovičnú väčšinu prítomných), kandidátka č.2 doc. Rosinová získala 8 hlasov,
3 lístky boli neplatné.
Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. bol zvolený za predsedu AS FEI.
Voľba predsedu Komory zamestnancov AS FEI
Nakoľko zvolením doc. Leláka za predsedu AS FEI sa uvoľnilo miesto predsedu ZČ AS FEI,
rokovanie pokračovalo voľbou predsedu ZČ členmi ZČ AS FEI. Navrhnutý bol jeden kandidát:
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. Kandidátka súhlasila so svojou kandidatúrou, pristúpilo sa
k tajným voľbám.
Bolo vydaných 20 hlasovacích lístkov a 20 bolo aj odovzdaných lístkov. Kandidátka doc. Rosinová
získala 16 hlasov (nadpolovičnú väčšinu prítomných), 4 lístky boli neplatné.
Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. bola zvolená za predsedníčku Komory zamestnancov.
Voľba člena predsedníctva Komory zamestnancov AS FEI
Ďalej sa pristúpilo k tajným voľbám člena predsedníctva KZ. Navrhnutí boli: 1. doc. Ing. Žaneta
Eleschová, PhD., 2. doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. Obaja kandidáti súhlasili so svojou
kandidatúrou.
Bolo vydaných 20 hlasovacích lístkov a 20 bolo aj odovzdaných lístkov.
Kandidátka č.1 doc. Eleschová získala 6 hlasov, kandidát č.2 doc. Kutiš získal 11 hlasov
(nadpolovičnú väčšinu prítomných), 3 lístky boli neplatné.
Doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. bol zvolený za člena predsedníctva AS FEI.
K bodu – 4 Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach FEI STU informoval dekan fakulty doc. Juhás:
- z vedenia STU - na dostavbu novej budovy fakulty FIIT je potrebných cca. 6 mil. € na
dokončenie hrubej stavby (financovanie hrubej stavby malo byť pokryté z MŠ) a približne
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rovnaká suma na vnútorné vybavenie; FEI musí žiadať na rekonštrukciu našej budovy
(komplexne po blokoch) rovnocenné financovanie, aké od STU dostane FIIT.
- do platnosti vstúpil zákon o povinnom zverejňovaní zmlúv (zmluvy sú platné až po svojom
zverejnení); príslušná časť AIS-u ešte nie je dobudovaná, zatiaľ zmluvy vkladajú na
rektoráte ručne – treba dodávať príslušné elektronické verzie potrebné na zverejnenie.
- z kolégia dekana – dekan na KD informoval o návrhoch na prodekanov a členov vedeckej
rady, ktoré podliehajú schváleniu v AS FEI;
vymenoval členov pracovnej skupiny, ktorá má do konca septembra 2011 vypracovať
návrhy na zmenu organizačnej štruktúry fakulty a tiež návrh nového modelu rozdeľovania
finančných prostriedkov na fakulte.
Zloženie pracovnej skupiny:
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (za oblasť jadrového a fyzikálneho inžinierstva)
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (za oblasť teoretickej elektrotechniky a merania)
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (za oblasť telekomunikácií)
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (za oblasť aplikovanej informatiky a matematiky)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (za oblasť aplikovanej elektrotechniky a energetiky)
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (za oblasť riadenia a priemyselnej informatiky)
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (za oblasť elektroniky).
- dekan informoval, že projekty financované z fondu reprodukcie STU (uvedené v tabuľkách
v predbežnej správe o hospodárení FEI za rok 2010, ktorú dostali všetci senátori) neboli v
minulom roku predmetom rokovania vedenia fakulty ani kolégia dekana, celkovú sumu
pridelenú na fakultu odsúhlasil senát STU (1 mil Eur) na účel rekonštrukcie laboratórií a
nákup prístrojovej techniky; rozdelenie tejto sumy na jednotlivé projekty v rámci fakulty
bolo vnútornou vecou fakulty, prorektori pri podpise projektov predložených dekanom
kontrolovali správnosť účelu a formálne náležitosti; projekty podpísané po 15.1.2011 boli
pozastavené, ešte ich prehodnotí nové vedenie STU.
- dekan povedal, že je potrebné na fakulte vyjasniť finančné toky na jednotlivé činnosti, napr.
plaváreň - jej prevádzka je stratová, ale nie sú jasne vyčlenené príjmy a náklady na plaváreň.
V diskusii vystúpila M.Bachratá – treba vyjasniť, či peniaze vybraté za vstup do plavárne idú
všetky na jej prevádzku.
K bodu 5 – Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov a členov VR FEI.
Návrhy na prodekanov aj s osobnými charakteristikami dostali senátori v písomných materiáloch na
rokovanie, takisto návrh zloženia Vedeckej rady. Predseda volebnej komisie navrhol, aby sa
schvaľovanie prodekanov a schvaľovanie Vedeckej rady konalo súčasne, t.j. senátori si preberú dva
volebné lístky a po označení vhodia každý lístok do na to príslušnej a označenej urny. Prítomní
akceptovali tento spôsob hlasovania.
Dekan predstavil navrhovaných členov vedenia FEI:
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj
Ing. Martin Foltin, PhD. - prodekan pre informatizáciu a vzťahy s verejnosťou
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - prodekan pre bakalárske štúdium
doc. Dr. Ing. Miloš Oravec - prodekan pre inžinierske štúdium
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - prodekanka pre doktorandské štúdium a ľudské zdroje
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Následne dekan predstavil aj koncepciu a personálne zloženie novej Vedeckej rady FEI STU.
Dekan je zo zákona predsedom Vedeckej rady, takže o jeho účasti vo VR sa nebude hlasovať.
Celkový počet členov vedeckej rady je 31, z toho je 9 externých členov. Dekan pripomenul, že
v zmysle zákona musí byť aspoň ¼ členov vedeckej rady externá (mimo STU), navrhované
zloženie má o jedného externého člena viac ako je minimum.
Predseda volebnej komisie prof. Uherek vysvetlil spôsob označenia volebných lístkov a hlasovania
a prítomní pristúpili k tajnému hlasovaniu.
Po sčítaní hlasov prof. Uherek vyhlásil výsledky volieb:
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Pre každé z hlasovaní bolo vydaných 30 hlasovacích lístkov a odovzdaných tiež 30 hlasovacích
lístkov.
Všetci navrhnutí prodekani FEI STU boli schválení väčšinou hlasov.
Všetci navrhnutí členovia VR FEI STU boli schválení väčšinou hlasov.
K bodu 6 – Predbežná správa o hospodárení v roku 2010
Materiál k tomuto bodu uviedol tajomník fakulty. Konštatoval, že celkový hospodársky výsledok
fakulty za minulý rok je kladný (i keď čísla ešte nie sú definitívne), fakulta zaznamenala nárast
príjmov z podnikateľskej činnosti. Oboznámil prítomných s predbežnými číslami v hlavnej
činnosti; informoval o uskutočnených investičných aktivitách v predošlom období (komplexná
oprava striech, výťahy, kúrenie). Konštatoval, že sa dosť prostriedkov ušetrilo verejným
obstarávaním.
Tajomník uviedol aj projekty financované z fondu reprodukcie STU a ich čerpanie. Tabuľky
projektov sú súčasťou materiálu. Konštatoval, že viac projektov nebolo predložených.
Predseda ekonomickej komisie AS FEI prof. Uherek povedal, že ekonomická komisia zasadala
k predloženému materiálu, kladne hodnotí kladný hospodársky výsledok a odporúča materiál zobrať
na vedomie.
V diskusii vystúpil doc. Kováč – s otázkou, prečo nemôžeme prenášať dovolenku do ďalšieho roka,
keď na niektorých iných fakultách to možné je a hospodársky výsledok máme kladný. Dekan
povedal, že zatiaľ k tomuto kroku nepristúpil, zrušil však termíny povinného čerpania dovolenky
v lete a po Vianociach. V blízkej budúcnosti chceme rekonštruovať budovu, na čo je treba vytvoriť
istú rezervu. K otázke prenášania dovoleniek sa možno v budúcnosti vrátiť.
K bodu 7 – Prerokovanie študijných programov na ak. rok 2011/2012 v Bc., Ing. a PhD.
štúdia na FEI STU
Návrh študijných programov pre Bc. a Ing. štúdium 2011/2012 predkladal na prerokovanie doterajší
prodekan doc. Jančárik. Uviedol zmeny oproti minulému roku, ktoré senátori dostali aj písomne
v predkladacej správe. Upozornil, že už nie je možné, aby si študent nahradil 2 voliteľné predmety
predmetmi z iných študijných programov, kontrola v AISe by neumožnila vydať takémuto
študentovi diplom. V niektorých predmetoch upresnil typ z VP na PVP. Doc. Jančárik tiež oznámil,
že kvôli veľkému prepadu študentov v 1. ročníku urobil výnimku a znížil počet kreditov potrebný
na prechod do 2.semestra z 15 na 9.
V diskusii vystúpili doc. Hribik (opravy v štud. programe), doc. Rosinová (harmonogram štúdia).
Doc. Jančárik povedal, že vedenie fakulty bude žiadať rektorát o úpravu harmonogramu štúdia (ten
je určený centrálne pre celú STU) tak, aby medzi zimným a letným semestrom bol týždeň prázdnin.
V rámci fakulty bude možné posunúť harmonogram pre 1.ročník o týždeň neskôr, aby bolo možné
po skončení skúškového obdobia aktualizovať rozvrhy. Podobne v 2. roč. Ing. štúdia bude po
úprave harmonogramu možný skorší termín štátnic.
Návrh študijných programov pre PhD štúdium 2011/2012 predkladala prodekanka doc.
Pavlovičová. Uviedla, že nakoľko materiál je veľmi rozsiahly, bude zverejnený len v elektronickej
podobe. Podľa potreby a požiadaviek doktorandov je možné pripraviť ďalšie informačné materiály
týkajúce sa organizácie doktorandského štúdia. V diskusii vystúpil doc. Róka, upozornil, že
niektoré predmety z Telekomunikácií sú v materiáli už v neaktuálnej podobe. Návrh na úpravy
pošle.
K bodu 8 – Informácia z RVŠ SR
V tomto informoval predseda Rady VŠ, prof. Smieško:
- o príprave veľkej novely VŠ zákona (hodnotenie kvality VŠ štúdia, kariérny postup, zmeny
akreditačného procesu, zverejňovanie informácií)
- má sa zmeniť aj prístup k financovaniu vysokých škôl a výrazne posilniť tlak na kvalitu
výskumných výstupov
- o metodike rozpisu rozpočtu, kde sa pripravujú tiež zmeny v hodnotení výstupov (publikácie).
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K bodu 9 – Rôzne
Ing. Duč-Anci mal pripomienky k organizácii Dňa otvorených dverí – treba lepšie zorganizovať
program a prechody účastníkov medzi jednotlivými aktivitami. K tomuto vystúpili v diskusii aj doc.
Drahoš a doc. Jančárik.
Doc. Ušák sa opýtal, kto zastupuje v pracovnej skupine KTEE, dekan odpovedal, že prof. Smieško,
kvôli efektívnej komunikácii nie je účelné, aby mala pracovná skupina veľa členov.
Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť. Dekan požiadal, aby po skončení zasadnutia
senátori ešte chvíľu ostali prítomní, aby mohol v ich prítomnosti vymenovať prodekanov do funkcií
a odovzdať im menovacie dekréty.
Overovatelia: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
Ing. Lucia Masaryková

Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
predseda AS FEI STU
Zapísala: D. Rosinová

