Akademický senát Fakulty elektrotechniky

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 19.4.2011 o 14 hod. v B- klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 22
Komora študentov: 6
Ospravedlnení: P. Beňo, M. Kulač, L. Masaryková, V. Pribila, Ing.
Telek
Hostia: doc. Juhás, prof. Ballo, Ing. Foltín, doc. Jančárik, doc. Oravec, doc. Pavlovičová,
prof. Smieško, doc. Žiška, prof. Slugeň, prof. Janíček, prof. Murgaš, prof. Riečanová, doc.
Hüttner
Program:
1. Kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Zriadenie ústavov na FEI STU
4. Harmonogram a organizačné pokyny pre voľby do AS STU na FEI STU
5. Informácie o príprave rozdelenia dotácie na FEI STU
6. Výročná správa o činnosti AS FEI STU za rok 2010
7. Voľba zástupcu FEI STU v RVŠ
8. Doplnenie pedagogickej komisie AS FEI STU
9. Rôzne
K bodu 1 – Kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
Zasadnutie senátu otvoril predseda AS FEI doc. Lelák. Privítal prítomných senátorov a hostí.
Za overovateľov boli zvolení hlasovaním väčšiny prítomných doc. Ing. Peter Bokes, PhD. a
Bc. Marek Rapčík.
Predseda skonštatoval, že zo zápisnice z ostatného zasadnutia Predsedníctva AS FEI dňa
12.4.2011 nevyplynuli žiadne uznesenia.
Pripomenul, že došlo k zmene v zložení zamestnaneckej komory:
Novými senátormi sa stali:
prof. Ing. Alexander Šatka, PhD. ( namiesto doc. Žišku)
Ing. ľudovít Jurčacko ( namiesto Duč-Anciho)
Ing. Matúš Jókay ( namiesto doc. Oravca).
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu informoval prítomných doc. Juhás.
- rozpočet, čiže pridelenie mzdových prostriedkov na rok 2011 bol schválený, ale
o výške hodinovej sadzby v rámci vyrovnávania výkonov fakúlt STU sa bude ešte
rokovať
- dostavba budovy FIIT, dekan nevylúčil, že využijeme priestory novej budovy
- AS STU zaviazal rektora, aby hľadal možnosti získania finančných prostriedkov
z predaja pozemkov STU
Prodekan doc. Žiška požiadal členov senátu, aby uznesením vzali na vedomie výmenu
spolugaranta doc.Ing. Petra Dieška,CSc. ktorý dovŕšil 65 rokov za RNDr. Petra Markoša,
DrSc. Výmena spolugaranta bola prerokovaná aj vo Vedeckej rade.
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Podľa rozhodnutia ministerstva školstva z roku 2009 pri akejkoľvek zmene v akreditačnom
spise, musí fakulta požiadať Akreditačnú komisiu o nový akreditačný spis.
Uznesenie AS FEI STU č. 2.1
AS FEI STU vzal na vedomie informáciu o výmene spolugaranta doc.Ing. Petra Dieška,
PhD. za RNDr.Petra Markoša, DrSc.
Doc. Rosinová upozornila prítomných, že prebieha pripomienkovacie konanie k novele
vysokoškolského zákona, ku ktorému by malo vedenie fakulty poslať svoje pripomienky.
Dekan súhlasil, aby prítomní posielali svoje pripomienky vedeniu fakulty alebo priamo doc.
Rosinovej.
K bodu 3 – Zriadenie ústavov na FEI STU
Pán dekan oboznámil prítomných v krátkosti o 6.navrhovaných ústavoch. Všetky fakulty
STU majú ústavy okrem nás. Zmienka o vzniku ústavov bola vo vedení fakulty už v roku
2005.
1. Ústav elektrotechniky
2. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
3. Ústav elektroniky a fotoniky
4. Ústav informatiky
5. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
6. Ústav telekomunikácií
Diskusia:
V diskusii ku vzniku ústavov vystúpili:
- dekan fakulty – dostal list podpísaný členmi Akademickej obce KM, v ktorom protestujú
proti názvu nového ústavu; žiadajú o doplnenie slova matematika do názvu nového ústavu,
ktorý by znel Ústav informatiky a matematiky
- doc. Volauf – prečítal stanovisko členov akademickej obce Katedry matematiky ku vzniku
a názvu nového Ústavu informatiky a požiadal členov AS FEI o podporu
hosť – doc. Olejček – upozornil, že hrozí orientácia matematiky k informatike, podľa jeho
názoru by katedra matematiky mala byť samostatným obslužným pracoviskom
hosť – prof. Riečanová – vysvetlila, že katedra matematiky spolupracuje aj s inými katedrami,
nielen s KAIVT.
Pán dekan sa vyjadril, že sa nebráni zmene názvu predmetného ústavu.
Predseda senátu doc. Lelák požiadal prítomných o hlasovanie k uzneseniu AS FEI:
Uznesenie AS FEI STU č.3.1
AS FEI odporúča vedeniu fakulty zmeniť názov Ústavu informatiky na Ústav
informatiky a matematiky.
KZ a KŠ ( spoločne) za – 27, proti-0, zdržali sa-1
Uznesenie bolo prijaté väčšinou prítomných senátorov.
Ďalej v diskusii vystúpili s pripomienkami:
Prof. Hubinský – upozornil na duplicitu v organizačných poriadkoch ÚRPI a Ústavu
elektrotechniky čo sa týka mechatroniky
- dekan odpovedal, že to budú riešiť vedúci pracovísk
- doc. Ušák – spomenul, že v organizačných poriadkoch je funkčné obdobie riaditeľa ústavu
4. ročné, nemohlo by sa zmeniť na 2.ročné?
- dekan odpovedal, že podľa vyjadrenia právnika to takto musí byť; organizačné poriadky sa
môžu zmeniť, nepodliehajú schváleniu AS
- doc. Ušák – pripomienka členov Akademickej obce KTEE – malo by sa prehodnotiť
zloženie akademického senátu podľa ústavov
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- dekan odpovedal, že zloženie AS FEI sa musí riadiť zásadami volieb do AS
- Ing. Drahoš – prečo nemohlo zostať slovo katedry v rámci ústavu a nie oddelenia
- dekan odpovedal, že katedry zostanú iba dve – Katedra jazykov a Katedra telesnej výchovy,
organizačná jednotka „ department“
- doc. Rosinová – navrhla, aby riaditelia ústavov raz ročne podali správu o činnosti ústavu
- dekan povedal, že má právo vetovať rozhodnutia riaditeľov ústavov
- Ing. Vargic – pýtal sa na Katedru telekomunikácií, ktorá už mala oddelenia, čo s tým ?
- dekan odpovedal, že oficiálne nemali, boli zriadené iba formálne
- doc. Bokes – článok 3/ bod. 8 – nezlučiteľnosť funkcií – poukázal na riziko kumulovanie
funkcií
- dekan odpovedal, že funkcia riaditeľa ústavu a vedúceho oddelenia je nezlučiteľná
Vedenie fakulty sa riadi Štatútom STU, Študijným poriadkom a výberovým konaním.
Uznesenie?
Akademický senát FEI STU berie na vedomie predložené Organizačné poriadky 6.
ústavov s pripomienkami.
K bodu 4 Harmonogram a organizačné pokyny pre voľby do AS STU na FEI STU
Predsedníčka LK AS FEI doc. Rosinová uviedla tento bod zasadnutia.
Skonštatovala, že harmonogramy oboch komôr AS dostali všetci prítomní elektronickou
poštou. Návrh kandidáta ( musí s kandidatúrou súhlasiť) môže podať každý člen akademickej
obce.
Zhrnutie termínov:
Návrh kandidátov na členov a náhradníkov AS STU – do 2.5.2011
Zostavenie listiny kandidátov a jej zverejnenie – do 5.5.2011
Voľby členov a náhradníkov – zamestnanecká časť – 12.5.2011 v čase 10 – 15 hod.
Podpredseda KŠ M. Horniak oznámil zmenu termínu volieb v KŠ. Voľby sa uskutočnia už
10.5.2011.
Diskusia:
V diskusii vystúpil Ing. Drahoš s pripomienkou, že sa nestotožňuje s postupom volieb, lebo aj
náhradníci s úplne nízkym počtom hlasov môžu v konečnom dôsledku byť zástupcami našej
fakulty v STU, čo je nesprávne; fakulty by mali mať podľa neho svoje volebné poriadky
Hlasovanie za predložený Harmonogram na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej
časti AS STU za FEI STU:
(za- 26, proti-0, zdržali sa-2 )
Predložený harmonogram bol schválený väčšinou prítomných senátorov.
Hlasovanie za predložený Harmonogram na prípravu a priebeh volieb do študentskej časti AS
STU za FEI STU:
(za-26, proti-0, zdržali sa-2)
Predložený harmonogram so zmeneným termínom volieb bol schválený väčšinou prítomných
senátorov.
Po skončení hlasovania požiadala predsedníčka Legislatívnej komisie o návrh na členov
volebnej komisie:
Za KZ boli navrhnutí: doc. Kutiš, doc. Hribik, doc. Bokes, doc. Fuchs a Ing. Jókay.
Hlasovanie: ( za-23, proti-0, zdržali sa-5)
Za KŠ boli navrnutí: Beňo, Ing. Telek, Ing. Kulač, Bc. Masaryková
Hlasovanie: ( za – 28, proti-0, zdržali sa-0)
Všetci členovia volebnej komisie boli zvolení väčšinou prítomných .
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K bodu 5 – Informácia o príprave rozdelenia dotácie na FEI STU
V tomto bode programu vystúpil dekan fakulty a predseda AS FEI.
Rozpočet na rok 2011 bol síce schválený 11.4.2011, ale k rozdeleniu dotácie bude AS STU
zasadať opäť.
Pán dekan prítomným potom ukázal Súhrnnú tabuľku o rozpise schválených dotácií STU na
rok 2011 pre všetky katedry. Podrobne vysvetlil všetky položky.
Zdôraznil, že je potrebné inovovať už nevyhovujúce 16. ročné kritériá rozdeľovania
mzdových prostriedkov.
Predseda senátu povedal, že sa budeme musieť kvôli tomuto bodu stretnúť približne o 3
týždne, ale k rozpočtu sa musí vyjadriť pred zasadnutím ešte Ekonomická komisia AS FEI
STU.
K bodu 6 – Výročná správa o činnosti AS FEI STU za rok 2010
V tomto bode vystúpil prof. Ballo. Stručne zopakoval hlavné body z činnosti AS FEI STU za
rok 2010.
Všetky zápisnice – ( 8. zasadnutí) za toto obdobie budú priložené k tejto správe a správa bude
archivovaná v archíve AS FEI STU.
K bodu 7 – Voľba zástupcu FEI v RVŠ
Tento bod programu uviedol predseda AS doc. Lelák.
Predsedníctvo AS FEI odporúča zvoliť za zástupcu FEI do RVŠ doterajšieho predsedu RVŠ
prof. Smieška.
Navrhol uskutočniť tajné voľby. Prítomní senátori na hlasovacích lístkoch zakrúžkujú súhlas
s navrhnutým kandidátom - áno alebo nesúhlas - nie.
Volebná komisia- navrhnutí členovia: doc. Kováč, doc. Volauf a M. Horniak.
Hlasovanie za členov komisie: ( za-18, proti-0, zdržali sa-3)
Komisia bola odsúhlasená väčšinou prítomných.
Výsledky volieb prečítal doc. Kováč.
Odovzdaných bolo 21 lístkov a všetky lístky boli platné s vyjadrením súhlasu.
Navrhnutý kandidát prof. Smieško bol v tajnom hlasovaní jednomyseľne zvolený za zástupcu
FEI v RVŠ.
K bodu 8 – Doplnenie pedagogickej komisie AS FEI STU
Z dôvodu odchodu senátora M. Duč-Anciho z fakulty a zvolenia doc. Žišku do vedenia
fakulty je nutné zvoliť náhradných členov do Pedagogickej komisie AS FEI.
Prof. Uherek navrhol prof. Šatku a Ing. Jučacka.
Hlasovanie:
(za -19, proti-0, zdržali sa-2)
Prof. Šatka a Ing. Jurčacko boli zvolení do PK AS FEI väčšinou prítomných.
K bodu 9 – Rôzne
Podpredseda KŠ M. Horniak oznámil, že predsedom volebnej komisie za KŠ bude Igor
Kazlov.
Na záver sa predseda AS doc. Lelák poďakoval prítomným za účasť.
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Overovatelia: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Bc. Marek Rapčík

doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

