Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 20
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktoré sa
konalo dňa 24.4.2012 o 14 hod. v B-klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 22
Komora študentov: 10 Ospravedlnený: P. Vančo
Hostia: doc. Juhás, doc. Pavlovičová, Ing. Lisá, doc. Oravec, prof. Ballo, Ing. Foltín, M.
Bachratá, Mgr. Braunová
Program:
1. Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových prostriedkov zo
štátnej dotácie
4. Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
5. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS doc. Lelák.
Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o zvolenie overovateľov zápisnice
z dnešného zasadnutia.
Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Jókay a Bc. Andrej Ralbovský.
Hlasovanie: za-30, proti-0, zdržali sa-2
Za overovateľov boli určení: Ing.Matúš Jókay a Bc. Andrej Ralbovský.
Predseda skonštatoval, že zo Zápisnice č. 19 z ostatného zasadnutia nevyplynuli pre
akademický senát žiadne úlohy. Zápisnica bola overená a zaslaná všetkým senátorom.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu pán dekan oznámil, že na najbližšie zasadnutie AS, ktoré sa bude
konať 14.5.2012 predloží vedenie na rokovanie Výročnú správu o hospodárení FEI STU za
rok 2011 a Rozdelenie dotácie a rozpočet FEI STU na rok 2012.
K bodu 3 – Návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových
prostriedkov zo štátnej dotácie
Tento materiál uviedol pán dekan.
Vedenie fakulty sa stretlo na výjazdovom zasadnutí, kde sa tomuto materiálu s riaditeľmi
ústavov venovalo dva dni.
Dekan navrhol a zdôvodnil navrhované zmeny v spôsobe kritérií pre rozdeľovanie MP.
Do výkonu ústavu sa zaradia aj monografie a ich časti, zvýši sa koeficient na skúšanie
jedného študenta, pri projektoch sa bude započítavať to, koľko finančných prostriedkov
projekt prinesie s prechodným ustanovením na tento rok a .i. uvedené v návrhu zmien.
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V diskusii k tomuto materiálu vystúpili:
Ing. Drahoš – v prvom rade kritizoval krátkosť času na preštudovanie materiálu;
predložené kritériá nie sú systémovo dobré, mali byť prerokované nejakou odbornou
skupinou, nielen siedmimi riaditeľmi ústavov; chýbajú tam motivácie,
doc. Kutiš – Sú tam zahrnuté aj komerčné projekty?
Počítajú sa aj externí doktorandi?
Mali by sa započítavať aj vysokoškolské učebnice aj skriptá.
Odkiaľ je príloha so zoznamom vydavateľstiev?
Doc. Bokes – podal pozmeňujúci návrh - Ústavu sa ako výkon za zapojenie do riešenia
grantových projektov započítava skutočne využitá riešiteľská kapacita v hodinách a celková
suma prostriedkov získaných na výskumné granty zo zahraničia a zo štátneho rozpočtu za
posledné 2 kalendárne roky v podiele určenom prechodným ustanovením za kalendárny rok.
Prof. Pavlovič – v materiáli chýba hodnotenie citácií; množstvo citácií odráža kvalitu
publikácie,
Doc. Róka – kritizoval, že sa dvakrát priemeruje hodnotenie publikácie; pýtal sa, ako sa
prerozdelí spoločný projekt viacerých ústavov?
Dr. Belasová – technická poznámka- v materiáli sa spomínajú iba ústavy, zostali aj dve
katedry- KJ a KTV
Doc. Róka – zoznam vydavateľstiev je od prof. Smieška a MŠ ho má priebežne dopĺňať
Mgr. Braunová - pracovníčka zodpovedná za evidenciu publikačnej činnosti na FEI objasnila
prítomným dôvod vzniku spomínaného zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev.
Predseda navrhol prítomným členom zamestnaneckej komory, aby sa vyjadrili k
pozmeňujúcemu návrhu doc. Bokesa hlasovaním:
Hlasovanie (KZ): za-20, proti-0, zdržali sa-2
Hlasovanie o celom materiáli s pozmeňujúcim návrhom doc. Bokesa:
za-20, proti-0, zdržali sa- 2
Predložený materiál bol schválený väčšinou prítomných senátorov.
K bodu 4 - Zásady volieb do Akademického senátu FEI STU
Materiál uviedla predsedníčka ZČ AS a predsedníčka legislatívnej komisie AS doc. Rosinová.
V materiáli sú zapracované pripomienky, ktoré dostala Legislatívna komisia. Po spracovaní
ich dostali všetci senátori ešte pred rokovaním.
V diskusii vystúpili: doc. Bokes, Bc. Beňo, prof. Hubinský, Ing. Jókay.
Doc. Rosinová. navrhla schvaľovať materiál na dva kroky – najprv v tajnom hlasovaní vybrať
variant rozdelenia mandátov senátorov ( hlasovanie po džentlmentskej dohode so študentskou
komorou bude iba v zamestnaneckej komore), potom schvaľovať celý materiál s jedným
vybratým variantom hlasovaním oboch komôr. Tento postup bol prítomnými odobrený.
Predsedníčka KZ navrhla zvoliť volebnú komisiu.
Navrhnutí boli: prof. Stopjaková, doc. Kutiš a Bc. Beňo.
Hlasovanie: ( za-29, proti-0, zdržali sa-3)
Nasledovalo tajné hlasovanie členov zamestnaneckej komory o výbere variantu rozdelenia
mandátov:
1. variant -18 senátorov- zamestnancov + 9 študentov (dva najväčšie ústavy po 3
senátoroch, ostatné po dvoch, katedry po 1)
2. variant -16 senátorov - zamestnancov + 8 študentov (rovnomerné zastúpenie ústavov
– po dvoch senátoroch, katedry po jednom).
Výsledky hlasovania prečítala predsedníčka volebnej komisie prof. Stopjaková:
Vydaných bolo 21 lístkov, odovzdaných 21 platných lístkov.
za 1. variant - 7 hlasov
za 2. variant - 14 hlasov
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Nasledovalo hlasovanie oboch komôr AS FEI za upravené znenie zásad volieb do AS FEI
STU:
za -19, proti - 8, zdržali sa – 3
Materiál Zásady volieb do AS FEI STU bol schválený väčšinou prítomných senátorov.
K bodu 5 –Rôzne
V tomto bode programu sa Ing. Jókay pýtal na jedáleň a s ňou súvisiace problémy
a doc. Rosinová na študovňu a knižnicu.
Pán dekan povedal, že sa k týmto otázkam vyjadrí na nasledujúcom zasadnutí AS FEI v máji.
Na záver sa predseda senátu poďakoval za účasť.
Overovatelia: Ing. Matúš Jókay
Bc. Andrej Ralbovský

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

