
               Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

                                           Zápisnica č. 19 
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 21.2.2012 o 14 hod. v B-klube 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Komora zamestnancov: 16     Ospravedlnení: Dr. Dunajčík, Ing. Jurčacko, prof. Stopjaková, 

prof. Šatka, Ing. Vargic,  prof. Pavlovič 

Komora študentov: 10      Ospravedlnený: P. Vančo 

 

Program:  

1. Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2011 

4. Návrh na doplnenie VR FEI STU 

5. Prerokovanie študijných  programov na akad. rok 2012/2013 v Bc., Ing. a PhD. štúdiu 

FEI STU 

6. Rôzne 

 

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FEI STU doc. Lelák. 

Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal  o zvolenie overovateľov dnešnej 

zápisnice. 

Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Hribik a P. Beňo. 

Hlasovanie ( spoločne obe komory): za-24,  proti-0, zdržali sa-2 

Za overovateľov zápisnice boli určení: doc. Ing. Ján Hribik, PhD. a Peter Beňo. 

 

Predseda skonštatoval, že  zápisnica z ostatného zasadnutia AS FEI  č. 18 bola overená 

a diskusný príspevok prof. Šatku k bodu 4 predmetnej zápisnice  bude tvoriť prílohu tejto 

zápisnice. 

Predseda komory študentov P. Beňo oznámil prítomným zmenu v zložení ŠK AS FEI. 

Nakoľko senátor Marek Hanáček ukončil štúdium, nahradí ho 1. náhradník Bc. Martin 

Jagelka. 

 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU 

O aktuálnych otázkach fakulty informoval pán dekan. Za STU bol podaný projekt na 

vybudovanie vedeckého parku v rámci výzvy MŠVV a Š SR na vybudovanie univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier. Ak bude projekt schválený, mal by získať 

nenávratný príspevok cca 40 mil. Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý 

univerzita plánuje využiť predovšetkým na obnovu budov (najmä FEI a FCHPT). Z tohto 

projektu by sa malo financovať zateplenie časti budovy FEI. 

Na porade dekanov pán rektor predstavil systém „ IGOR“. 

Riešiť sa bude najmä dofinancovanie budov STU.  

Fakulta dostala návrh delenia štátnej dotácie pre  STU na rok 2012 na jednotlivé fakulty. 

Z návrhu vyplýva mierny pokles pridelených prostriedkov pre FEI oproti minulému roku 

(necelé percento).  
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Dekan informoval, že v publikačnej činnosti fakulta dopláca na to, že máme málo monografií 

a jej pracovníci menej píšu „c“ publikácie. Pán dekan navrhol urobiť vnútornú analýzu 

publikačnej činnosti na našej fakulte. 

 

K bodu 3 – Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2011 

Informáciu ( predbežnú) dostali všetci senátori elektronickou poštou. 

Tajomník fakulty bol odcestovaný, takže prítomných  stručne o predbežnom výsledku 

hospodárenia za rok 2011 informovala  Ing. Lisá. Očakáva sa celkový kladný hospodársky 

výsledok.  

 

K bodu 4 – Návrh na doplnenie VR FEI STU 

Tento bod programu uviedol prodekan Žiška. Materiál o nových členoch dostali všetci 

prítomní elektronickou poštou. 

Za nových členov Vedeckej rady FEI STU boli navrhnutí:  

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.- dekan Fakulty informatiky a informačných technológií  STU 

prof. RNDr. Jozef Masarik , DrSc.- dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

Nakoľko pri personálnych otázkach je potrebné tajné hlasovanie, predseda požiadal 

o zvolenie volebnej komisie. 

Navrhnutí boli: Ing. Drahoš, doc. Kutiš a M. Horniak. 

Hlasovanie ( spoločne obe komory): za – 23, proti-0, zdržali sa-3 

Volebná komisia bude pracovať v uvedenom zložení: Ing. Drahoš, doc. Kutiš a M. Horniak. 

Výsledky hlasovania prečítal Ing. Drahoš. 

Hlasovania sa zúčastnilo 16 členov KZ a 10 členov KŠ. 

Doc. Čičák dostal 24 hlasov a prof. Masarik 25 hlasov. 

Navrhnutí členovia VR FEI STU doc. Čičák a prof. Masarik boli odsúhlasení väčšinou 

prítomných.  

 

K bodu 5 – Prerokovanie študijných programov na akad. rok 2012/2013 v Bc., Ing. 

a PhD. štúdiu na FEI 

V tomto bode programu  informoval prodekan Oravec o stave ŠP v Bc. štúdiu namiesto 

prodekana Jančárika, ktorý je PN a o ŠP Ing. štúdia. 

Na pripomienkovaní  študijných programov na akad. rok 2012/2013 sa začalo pracovať od 

29.11.2011. Pripomienkovali ho na stretnutí garanti ŠP aj vedúci ústavov. 

Dňa 7.2. 2012 boli hotové verzie študijných programov. 

Dňa 14.2.2012 boli ŠP  prerokované na zasadnutí Predsedníctva AS FEI a dnes na zasadnutí 

AS FEI STU. 

Na záver doplnené  študijné programy schvaľuje Vedecká rada. 

V diskusii vystúpili: 

Ralbovský A., doc. Bokes, doc. Rosinová, prof. Ballo, doc. Juhás, doc. Hribik, Ing. Drahoš, 

doc. Lelák, doc. Róka, prof. Uherek. 

Dekan informoval o zámere v budúcnosti zosúladiť počty kreditov pridelených v jednotlivých 

ŠP za vypracovanie diplomovej práce, kde je v súčasnosti výrazný rozdiel.  

Celkový harmonogram štúdia, o ktorom sa tiež diskutovalo, je daný centrálne z STU, čím je 

dané aj neskoré ukončenie skúškového obdobia v budúcom šk. roku. 

O študijnom programe PhD. štúdia v krátkosti informovala  prodekanka Pavlovičová. 

V diskusii vystúpili: 

Doc. Eleschová, doc. Róka, P. Beňo, A. Ralbovský, doc. Rosinová a doc. Hribik 

 

 

 



 3 

K bodu 6 – Rôzne 

Ing. Jókay – sťažoval sa, že na ŠD Mladosť odpojili zamestnancom  pripojenie na SANET 

a INET. 

Dekan mu odporučil, aby sa so sťažnosťou obrátil na prodekana Foltina. Naša fakulta  ako 

člen STU je aj  členom SANETU. 

Doc. Rosinová – sa pýtala, či sa v projekte Leonardo zmenil sadzobník 

Prodekan Žiška to zistí cez Kanceláriu Európskych programov. Zároveň upozornil 

prítomných, že sa posudzujú projekty a môžu sa zmeniť  termíny projektov. 

Pani Bachratá sa informovala o zvýšení ceny stravnej jednotky. 

Pán dekan odpovedal, že začiatkom roka pán Hulík oznámil zvýšenie o 20 centov pre 

zamestnancov. 

Tajomník fakulty a pán dekan budú s pánom Hulíkom ešte k predmetnej veci rokovať. 

Svoju  nespokojnosť so stravou v jedálni vyjadrili viacerí členovia senátu. 

Nakoľko bola vznesená otázka o zabezpečení externého dodávateľa stravy, predseda AS na 

záver diskusie požiadal o hlasovanie k uzneseniu. 

Uznesenie AS FEI STU 6.1 

Akademický senát FEI STU žiada vedenie fakulty  v súvislosti so zvýšením ceny stravnej 

jednotky o predloženie informačnej analýzy k iným možnostiam zabezpečenia stravovania na 

FEI STU. 

Hlasovanie ( spoločne obe komory): za 26, proti-0, zdržali sa-0 

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. 

 

Ďalej sa o slovo prihlásil M. Horniak z KŠ, ktorý tlmočil otázku doktoranda  z ÚJFI, ohľadne 

bezpečnostného príplatku. 

Dekan fakulty  a Ing. Lisá odpovedali, že na rizikové príplatky, ktoré sú dané zákonom sú  

vyčlenené finančné prostriedky. 

Pán dekan sa ďalej spýtal prítomných senátorov, aký majú názor na  rekreačné zariadenie 

v Nemeckej, ktoré je stratové ročne o cca 35 tisíc Euro, čo je cca 70 Euro ročne na 

zamestnanca. 

Rozprúdila sa veľká diskusia, v ktorej vystúpili: doc. Rosinová, doc. Lelák, M. Bachratá, Ing. 

Radičová. 

Na záver bolo navrhnuté k danej problematike  uznesenie v nasledovnom znení: 

Uznesenie AS FEI  6.2 

AS  FEI STU poveruje vedenie fakulty o analýzu využiteľnosti účelových zariadení FEI 

 (Nemecká a Zochova chata - Piesky v Modre). 

Hlasovanie ( obe komory spoločne): za-26, proti-0, zdržali sa-0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  doc. Ing. Ján Hribik, PhD. 

 

Peter Beňo 

 

                                                            

                                                             doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 

                                                               predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová  


