Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 18
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 13.12.2011 o 14.30
v zasadačke dekana
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 20 Ospravedlnený: Ing. Drahoš, Neospravedlnený: Ing. Vargic
Komora študentov: 9
Ospravedlnení: A. Ralbovský, F. Tehlár
Hostia: doc. Juhás, Ing. Telek, prof. Ballo, Ing. Foltín, doc. Jančárik, doc. Oravec, doc.
Pavlovičová, doc. Žiška
Program:
1. Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Informácia o príprave projektu zateplenia budovy FEI STU
4. Zásady volieb do Akademického senátu FEI STU v Bratislave, Dôvodová správa
k Zásadám volieb do AS FEI STU ( prvé čítanie- diskusia)
5. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS doc. Lelák. Privítal prítomných senátorov a hostí.
Požiadal o zvolenie overovateľov dnešnej zápisnice.
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Fuchs a P. Beňo.
Hlasovanie ( spoločne obe komory): za-29, proti-0, zdržali sa-2
Za overovateľov zápisnice boli určení: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. a Peter Beňo.
Predseda skonštatoval, že zo zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI dňa 25.10.2011
nevyplynuli žiadne termínované úlohy. Zápisnica bola overená a zaslaná všetkým senátorom.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu sa v prvom rade pán dekan poďakoval prítomným senátorom, ktorí sa
prihlásili do pracovnej skupiny, ktorá by mala posúdiť nové kritériá pre rozdeľovanie
finančných prostriedkov. Pracovná skupina sa stretla na svojom prvom stretnutí 5.12.2011.
Dohodli sa, že v roku 2012 sa budú ešte používať existujúce kritériá. Rozdeľovanie na rok
2013 už bude realizované podľa novo prijatého modelu, ktorý by sa mal schváliť v marci
2012.
Diskusia:
Doc. Rosinová sa informovala na zmeny v organizačnej štruktúre dekanátu, nakoľko dekanát
je servisné pracovisko a nikto z ústavov o tejto zmene nemá informácie.
Tajomník na jej otázku odpovedal, že na dekanáte prebehol audit pracovných činností a jeho
výsledky sa zohľadnili pri zmene štruktúry dekanátu a počtu pracovníkov na jednotlivé
oblasti. Zrušili sa oddelenia a vytvorili sa 3 sekcie:
Sekcia technických a investičných činností – ved. Ing. Pánik
Sekcia ekonomických činností – ved. Bc. Kusalíková
Sekcia centrálnych služieb – ved. Ing. Lisá
Predseda AS sa poďakoval tajomníkovi za informácie.
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Pán dekan ešte vyjadril poďakovanie pracovníkom Ústavu elektroniky a fotoniky za
spoluprácu pri inštalovaní monitorovacieho systému pri vchodoch do budovy, ktorého
prevádzka sa spustí začiatkom budúceho roka. Zámerom je umožniť zamestnancom možnosť
nepretržitého prístupu do budovy.
K bodu 3 – Informácie o príprave projektu zateplenia budovy FEI STU
Pán dekan sa vyjadril k oplášteniu budovy FEI.
Projekt a stavebné povolenie odovzdal rektorovi prof. Redhammerovi.
Pán rektor sa vyjadril, že urobí všetko pre úspešnú realizáciu tohto projektu.
Dekani z ostatných fakúlt STU na zasadnutí Kolégia rektora žiadajú, aby naša fakulta
poskytla financie z úspory energií, ktoré vyplynú z opláštenia budovy našej fakulty do fondu
reprodukcie, aby sa mohli použiť na opláštenie ostatných fakúlt STU.
Ďalej doplnil informácie tajomník fakulty. Na požiadanie členov predsedníctva (na zasadnutí
PAS-u dňa 6.12.2011) predložil tajomník krátku a vecnú informáciu o priebehu prípravy
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ktoré dostali všetci senátori pred
zasadnutím v elektronickej podobe.
Tajomník ďalej tiež uviedol, že ročná úspora po zateplení by sa mala pohybovať medzi 350 až
500 tisíc €.
K bodu 4 – Zásady volieb do Akademického senátu FEI STU
Dôvodová správa k Zásadám volieb do AS FEI STU ( 1. čítanie)
Tento bod uviedol doc. Lelák. Povedal, že k materiálu dostal od niektorých senátorov
pripomienky.
Potom odovzdal slovo predsedníčke Legislatívnej komisie AS FEI doc. Rosinovej.
Pani docentka stručne predstavila materiály, ktoré dostali všetci prítomní v elektronickej
podobe. Zdôraznila, že ide o 1. čítanie a požiadala senátorov, aby sa k predmetným
materiálom vyjadrili.
Prerokovanie materiálu sa týkalo znenia jednotlivých článkov navrhovaných zásad volieb, ako
aj samotného spôsobu rozdelenia mandátov členov zamestnaneckej komory. Predpokladaný
návrh v princípe vychádzal z rovnomerného zastúpenia jednotlivých ústavov v senáte.
Diskusia:
V diskusii padol aj návrh doplniť do zásad volieb článok upravujúci možnosť odvolanie člena
senátu.
Najviac sa diskutovalo o rozdelení mandátov – či má mať každý ústav rovnaký počet
senátorov alebo to má závisieť od počtu členov akademickej obce príslušného ústavu.
Prof. Pavlovič namietal v mene členov AO jeho ústavu, prečo v návrhu je zastúpenie ÚEF
v počte 4 senátorov.
Prof. Uherek navrhol, aby každý ústav mal ako základ 1 senátora, ( aby aj malé pracoviská
mali zastúpenie) a každý ústav má za každý, aj začatý počet 25 členov akademickej obce
ďalšieho senátora ( aby sa zohľadnil aj počet členov akademickej obce). Týmto spôsobom
ostane celkový počet členov AS FEI nezmenený a aspoň do určitej miery sa zohľadní výrazne
nerovnaký počet členov akademickej obce na pracoviskách.
Krátke vyjadrenia:
- doc. Hribik súhlasil s názorom prof. Uhereka
- doc.Volauf – podľa jeho názoru rovnaké zastúpenie ústavov je v súlade s novou štruktúrou
fakulty,
- prof. Hubinský - prikláňa sa k pomernému zastúpeniu ústavov ( podľa počtu voličov),
navrhol vzorec na výpočet mandátov pre jednotlivé ústavy,
- doc. Bokes – bol za rovnaké zastúpenie, za menší počet – po dvaja senátori za ústav,
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- prof.Šatka – vystúpil s tým, že rovnaké zastúpenie za ústavy nie je vhodné, lebo medzi
ústavmi sú veľké rozdiely v počtoch členov akademickej obce, čiže jeden člen by
v budúcnosti zastupoval napr. 11 členov a iný napr. 33,
- P. Beňo – uviedol, že študenti chcú otázku rozdelenia mandátov zamestnaneckej časti
nechať na rozhodnutie zamestnaneckej časti, prikláňajú sa k rovnakému zastúpeniu ústavov,
ale budú v tomto bode rešpektovať rozhodnutie zamestnaneckej časti,
- doc. Ušák navrhol, aby za každý ústav boli 3 senátori ( + po jednom za KJ a KTV), t.j.
celkový počet by bol nepárny ( 23 zamestnancov a 12 študentov). Tým sa eliminuje riziko
nerozhodného hlasovania pri párnom počte,
- doc. Lelák ako kompromisné riešenie navrhol, aby z každého ústavu boli traja senátori,
z dvoch najväčších štyria (čo čiastočne zohľadní aj počty členov AO) a za KJ a KTV po
jednom. Poznamenal, že sa dá nájsť matematický model.
Nakoľko senátori v diskusii vyjadrili rôzne názory na počty senátorov z jednotlivých ústavov
v AS FEI, požiadal predseda o neoficiálne hlasovanie k tejto otázke :
Za rovnomerné rozdelenie senátorov z každého ústavu bolo 11 prítomných senátorov, za
rozdelenie podľa počtu členov akademickej obce jednotlivých ústavov 8 senátorov.
Jeden sa zdržal hlasovania.
Ďalší z návrhov bolo, či by súhlasili s rovnakým počtom 2 senátori za každý ústav.
Za bolo 16 prítomných, proti dvaja a zdržali sa dvaja.
Docentka Rosinová požiadala na záver prítomných, aby jej elektronicky poslali svoje
návrhy. Volebná komisia upraví navrhnutý materiál podľa zaslaných pripomienok
a pripomienok z diskusie ( časť z nich bola zapracovaná priamo na zasadnutí).
Predseda senátu na záver povedal, že tento materiál bude schvaľovaný na budúci rok v marci,
resp. v apríli.
K bodu 5 – Rôzne
Do tohto bodu programu nemal nikto z prítomných príspevok, tak sa predseda senátu
poďakoval prítomným za účasť a zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Overovatelia: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
Peter Beňo

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

