
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

 

 

                                       Zápisnica č. 21  
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 14.5.2012 o 8.30 hod. 

v B-klube 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Komora zamestnancov: 20  

Ospravedlnení: prof. Pavlovič, prof. Šatka 

Komora študentov: 8  

Ospravedlnení: Bc. Hanic, P. Vančo, Bc. Jagelka 

Hostia: doc. Juhás, doc. Oravec, doc. Pavlovičová, Ing. Foltin, prof. Ballo, doc. Žiška, Ing. 

Telek, Ing. Lisá, M. Bachratá 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola zápisníc zo zasadnutí AS FEI STU 

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2011 – vyhodnotenie 

4. Výročná správa o činnosti FEI STU v Bratislave za obdobie od 1.2. 2011 do 31.1.2012 

5. Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2011 

6. Návrh rozpočtu na rok 2012 

7. Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na FEI STU na akademický rok 

2013/14 

8. Rôzne 

 

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

Zasadnutie otvoril a viedol predseda akademického senátu  doc. Lelák. 

Po privítaní prítomných senátorov a hostí skonštatoval, že zápisnice z ostatných zasadnutí AS 

FEI boli overené a zaslané všetkým senátorom. 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia boli navrhnutí: 

Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. a Ing. Tatiana Radičová. 

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov: KZ +KŠ ( spolu): za-26, proti-0, zdržali sa-2 

Za overovateľov boli zvolení: prof. Ing. Peter Hubinský a Ing. Tatiana Radičová. 

 

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU 

V tomto bode pán dekan povedal, že najdôležitejšie pre fakultu sú momentálne priebežné 

počty študentov prihlásených na bakalárske štúdium. Uzávierka prihlášok je síce až 

31.5.2012, ale prihlásených je 1530, čo je o 155 viac ako minulý rok. Je to 12 % nárast. 

Pán dekan sľúbil poslať konečné  počty všetkým členom senátu. 

 

K bodu 3 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU na rok 2011 – 

vyhodnotenie 

K tomuto materiálu, ktorý musí byť v Akademickom senáte FEI  prerokovaný, sa 

k jednotlivým častiam podrobnejšie vyjadrili zodpovední členovia vedenia: doc. Pavlovičová, 

doc. Žiška, doc. Oravec, prof. Ballo Ing. Foltin a  Ing. Telek. 

V diskusii vystúpili doc. Róka a Ing. Drahoš. 
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K bodu 4 – Výročná správa o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

v Bratislave za obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2012 

Tento materiál uviedol pán dekan. 

Prítomní senátori sa mali možnosť s materiálom oboznámiť, tak predseda požiadal 

prítomných o hlasovanie: 

KZ + KŠ ( spolu): za- 27, proti-0, zdržali sa -1 

AS FEI STU schvaľuje „Výročnú správu o činnosti Fakulty elektrotechniky 

a informatiky STU v Bratislave za obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2012“ väčšinou hlasov. 

 

K bodu 5 – Výročná správa o hospodárení Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

v Bratislave za rok 2011 

Tento materiál vedenia fakulty podrobne uviedol tajomník fakulty Ing. Telek. 

Celkový hospodársky výsledok za rok 2011 je 56 647 €. 

Na oslavu 70. výročia založenia FEI ST bola zriadená Spoločnosť pre organizáciu 70. výročia 

založenia FEI STU. Tajomník zdôraznil, že na žiadnu akciu spojenú s oslavami neboli použité 

finančné prostriedky z dotácie. 

Predloženým materiálom sa zaoberala aj Ekonomická komisia AS FEI, tak predseda AS 

požiadal jej predsedu  prof. Uhereka o stanovisko. 

Prof. Uherek povedal, že EK AS FEI  navrhuje uvedenú správu schváliť. 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Jókay – pýtal sa na rekonštrukčné práce sociálnych zariadení v budove 

Ing. Drahoš – kritizoval krátkosť času na preštudovanie materiálov na zasadnutie; závažné 

materiály by sa mali posielať 14 dní pred zasadnutím 

Doc. Rosinová – súhlasila s kritikou, hoci termín stanovený rokovacím poriadkom AS FEI 

bol dodržaný; odporučila, aby v budúcnosti takéto materiály boli predkladané s predstihom 

( napr. v rokovacom poriadku AS STU je 14 dňová lehota) 

Hlasovanie o materiáli  KZ +KŠ (spolu): za-27, proti-0, zdržali sa -1 

AS FEI STU schválil predložený materiál „Výročná správa o hospodárení Fakulty 

elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za rok 2011“ väčšinou hlasov. 

 

K bodu 6 – Návrh rozpočtu na rok 2012 

Tento materiál vedenia podrobnejšie vysvetlil tajomník fakulty a Ing. Lisá. 

Predseda následne požiadal o vyjadrenie predsedu EK AS FEI prof. Uhereka, aby predniesol  

stanovisko komisie. 

Za ekonomickú komisiu oznámil prof. Uherek, že EK AS FEI navrhuje predložený materiál 

v predloženom znení schváliť. 

V diskusii vystúpili: doc. Róka a doc. Rosinová. 

Hlasovanie:  KZ+KŠ (spolu): za-28, proti-0, zdržali sa-0 

Predložený návrh rozpočtu na rok 2012  bol prijatý v predloženom znení  jednomyseľne. 

 

K bodu 7 – Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU  na akademický rok 2013/14 

Materiál vedenia fakulty, ktorý vypracoval prodekan Jančárik ( momentálne PN) predniesol  

doc. Oravec. 

V diskusii vystúpili: Bc. Ralbovský, Bc. Beňo, Ing. Jókay, Ing. Drahoš, prof. Hubinský. 

Prodekan Oravec prednesené pripomienky doplnil do predloženého   materiálu. Po redakčnej 

úprave ho pošle   všetkým senátorom. 

Hlasovanie k materiálu: KZ + KŠ ( spolu): za-27, proti-0, zdržali sa-1 

AS FEI STU schválil predložený materiál väčšinou hlasov s pripomienkami. 
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K bodu 8 – Rôzne 

V tomto bode programu sa Ing. Radičová pýtala v akom štádiu je riešenie školskej  jedálne. 

Odpovedali dekan a tajomník fakulty.  Vedenie fakulty by chcelo od septembra otvoriť 

prevádzku   celodenného stravovania.  Na Úrad pre verejné obstarávanie  zaslali návrh 

koncesnej zmluvy a  čakajú na vyjadrenie tohto úradu.  

V tomto bode ešte v diskusii so svojimi otázkami: 

- prof. Hubinský – dotácia bude na všetky jedlá? 

- dekan fakulty- podľa zákona má byť dotované iba hlavné jedlo 

- Ing. Drahoš – môžeme dostať znenie návrhu koncesnej zmluvy? 

- tajomník fakulty – áno, pošle znenie zmluvy 

- doc. Kutiš –pýtal sa na spôsob rozdelenia doktorandských miest na fakulte a na 

možnosť školiť doktorandov v programe, ktorý je akreditovaný na inej fakulte (SjF) 

- dekan odpovedal, že do konca mája po dohode s garantami doktorandským študijných 

programov a riaditeľmi ústavov rozhodne o spôsobe pridelenia miest doktorandov 

- dekan ešte informoval, že plánovaný počet prijímaných doktorandov na 2012/13 je 

rovnako ako vlani 48 

- doc. Hribik – kritizoval, že sa nedodržuje zákaz fajčenia v otvorených átriách a že  sú 

tam osadené popolníky 

- tajomník odpovedal, že sú tam osadené smetné nádoby 

- Bc. Ralbovský sa pýtal na možnosť odstránenia nutnosti  podávať zápisy predmetov 

na študijné oddelenie aj v papierovej forme ( keďže sa to povinne robí aj elektronicky 

cez AIS).  

Na záver zasadnutia sa predseda poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Overovatelia: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

 

 

  Ing. Tatiana Radičová 

 

 

 

 

       Doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 

            predseda AS FEI STU 

 

 

Zapísala: Vlačikyová 


