Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 20.11.2012 o 14 hod.
v B-klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Komora zamestnancov: 16
Komora študentov: 8
Hostia: prof. Juhás, Ing.Telek, doc. Oravec, doc. Pavlovičová, Ing. Foltin, doc. Rosinová, M.
Bachratá, T. Radičová
Program:
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
2. Voľba predsedu AS FEI STU
3. Voľby nových orgánov AS FEI STU ( predsedníctvo a komisie)
4. Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcov študentov
5. Aktuálne otázky FEI
6. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie, prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
Zasadnutie senátu otvorila doc. Rosinová – predsedníčka ZČ AS FEI v predošlom funkčnom
období.
Po privítaní prítomných požiadala o schválenie doplňujúceho bodu programu medzi 1. a 2.
bod, bod č. 2 -Voľba volebnej komisie.
Hlasovanie ( spoločne obe komory): za-24, proti-0, zdržali sa-0
Doplnenie programu bolo jednomyseľne schválené.
Za overovateľov dnešnej zápisnice boli určení: doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. a Bc. Michal
Hanic.
Doc. Rosinová konštatovala, že zo Zápisnice č. 22 z ostatného zasadnutia AS nevyplynuli pre
predsedníctvo žiadne úlohy. Zápisnica bola overená a dostali ju všetci prítomní senátori.
Ďalej o slovo požiadal Bc. Horniak zo študentskej komory, ktorý ako predseda volebnej
komisie oznámil výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS FEI.
Zo šiestich kandidátov získal najväčší počet hlasov Ing. Martin Jagelka.
Zápisnica z volieb spolu s kandidátmi je uložená v archíve AS FEI.
Bc. Horniak ďalej informoval, že sa konali aj voľby do Študentskej rady vysokých škôl.
Za zástupcu študentov FEI v ŠRVŠ bol najväčším počtom hlasov zvolený Bc. Peter Beňo.
Zápisnica z volieb je uložená v archíve AS FEI.
K bodu 2 – Voľba volebnej komisie
Doc. Rosinová požiadal najprv o návrh na počet členov volebnej komisie.
Navrhnutí boli 3 senátori z KZ a 2 senátori z KŠ.
Hlasovanie o počte členov volebnej komisie (spoločne obe komory):
za-24, proti-0, zdržali sa-0
Volebná komisia bola jednomyseľne odsúhlasená v počte 5 senátorov.
Za skrutátorov volieb boli určeni: za KZ – doc. Bokes a za KŠ – Bc. Beňo.
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Za členov volebnej komisie boli navrhnutí:
Prof. Stopjaková, doc. Ušák, doc. Eleschová, a Ing. Chromý zo zamestnaneckej časti AS
a Ing. Jagelka a Ing. Sládek zo študentskej časti AS.
Doc. Eleschová sa vzdala, tak doc. Rosinová požiadala o hlasovanie za to, aby volebná
komisia pracovala v zložení: prof. Stopjaková, doc. Ušák, Ing. Chromý, Ing. Jagelka a Ing.
Sládek .
Hlasovanie( spoločne obe komory): za -20, proti-0, zdržali sa-4
Volebná komisia v predloženom zložení bola zvolená väčšinou prítomných senátorov.
Volebná komisia si za predsedníčku zvolila prof. Ing. Vieru Stopjakovú, PhD.
K bodu 3 – Voľba predsedu AS FEI STU
Doc Rosinová sa v tomto bode programu najprv pýtala prítomných, či súhlasia, aby sa voľby
predsedu AS FEI riadili návrhomVolebného poriadku pre voľby predsedu AS FEI STU, ktorý
bol prerokovaný na predsedníctve členmi odstupujúceho Predsedníctva AS FEI dňa
23.10.2012.
Diskusia:
Doc. Róka – pozmeňujúci návrh – vložiť medzi 3. a 4. bod článku 5:
V prípade, ak treba rozhodnúť medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, uskutoční sa
nové hlasovanie iba o týchto kandidátoch.
Ďalší pozmeňujúci návrh:
V článku 5 bod 3. zmeniť poslednú vetu takto:
V tomto kole môže každý volič zakrúžkovať najviac jedného kandidáta.
Na záver diskusie požiadala doc. Rosinová o hlasovanie za upravené znenie Volebného
poriadku pre voľby predsedu AS FEI STU.
Hlasovanie( spoločne obe komory): za-24, proti-0, zdržali sa- 0
Volebný poriadok pre voľby predsedu AS FEI STU bol schválený jednomyseľne.
Ďalej požiadala doc. Rosinová o návrhy na kandidátov:
Doc. Bokes navrhol doc. Petra Drahoša.
Prof. Hubinský navrhol prof. Františka Uhereka.
Doc. Rosinová požiadala kandidátov, aby povedali pár slov o svojom prípadnom pôsobení vo
funkcii predsedu AS.
Doc. Drahoš a prof. Uherek krátko predstavili svoje „ programové tézy“. Doc. Drahoš svoje
programové tézy predložil senátorom aj písomne vopred vo forme dokumentu s názvom:
„Kvalita je naša identita“. Doc. Drahoš uviedol, že považuje formuláciu programových cieľov
kandidátov za dôležitú, podľa ktorej môžu voliči kontrolovať skutočné smerovanie a činnosť
kandidáta počas celého volebného obdobia.
Po volebnom akte prečítala predsedníčka volebnej komisie prof. Stopjaková výsledky:
Počet vydaných lístkov: 24
Počet odovzdaných lístkov: 24
Počet platných lístkov: 24
Kandidát č. 1 - doc. Drahoš: 9 hlasov
Kandidát č. 2 – prof. Uherek : 15 hlasov
Za predsedu AS FEI STU na obdobie 1.11.2012 až 31.10. 2016 bol zvolený prof. Ing.
František Uherek, PhD.
Prof. Uherek sa poďakoval sa prítomným za vyslovenú dôveru a pokračoval vo vedení
zasadnutia.
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K bodu 4 - Voľby nových orgánov AS FEI STU ( predsedníctvo a komisie)
Nový predseda senátu prof. Uherek navrhol, aby sa predsedníctvo AS FEI skladalo iba z 5
členov (3 z KZ a 2 z KŠ).
Hlasovanie( spoločne obe komory): za-24, proti-0, zdržali sa-0
Ďalej nasledovala voľba predsedu zamestnaneckej časti akademického senátu.
Návrhy kandidátov:
Doc. Bokes navrhol doc. Drahoša.
Prof. Uherek navrhol prof. Hubinského.
Po volebnom akte, ktorého sa zúčastnili iba členovia zamestnaneckej časti AS prečítala prof.
Stopjaková výsledky:
Počet vydaných lístkov: 16
Počet odovzdaných lístkov:16
Počet platných lístkov: 16
Kandidát č. 1 doc. Drahoš: 11 hlasov
Kandidát č. 2 prof. Hubinský: 5 hlasov
Za predsedu zamestnaneckej časti AS FEI STU bol zvolený doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Voľba tretieho člen predsedníctva zamestnaneckej časti AS FEI STU.
Návrhy kandidátov:
Ing. Chromý navrhol doc. Róku.
Prof. Hubinský navrhol Ing. Jókaya.
Prof. Uherek navrhol prof. Hubinského
Doc. Ušák navrhol doc. Kutiša.
Prítomní mohli zakrúžkovať na hlasovacích lístkoch najviac 2 kandidátov.
Výsledky hlasovania prečítal opäť prof. Stopjaková:
Počet vydaných lístkov:16
Počet odovzdaných lístkov: 1. kolo-16 / 2. kolo- 15
V druhom kole bol jeden neplatný hlas.
Kandidáti ( v abecednom poradí):

1.kolo

2.kolo

Kandidát č. 1 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Kandidát č. 2 Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD.
Kandidát č. 3 doc. Ing Vladimír Kutiš, PhD.
Kandidát č. 4 doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.

7
6
8
6

5
0
10
0

Za člena predsedníctva zamestnaneckej časti AS FEI STU bol zvolený doc. Ing.
Vladimír Kutiš, PhD.
Protokol o priebehu a výsledkoch volieb predsedníctva Akademického senátu FEI STU na
obdobie 1.11.2012 až 31.10.2016 podpísaný všetkými členmi volebnej komisie odovzdala
predsedníčka volebnej komisie prof. Stopjaková tajomníčke AS FEI do archívu AS FEI STU.
Pred zasadnutím dostali všetci senátori možnosť vyjadriť sa, v ktorej pracovnej komisii
akademického senátu by chceli pracovať. Predseda senátu navrhol zmenu názvu komisieKomisia pre vedu a výskum by sa mala volať Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty.
Členovia pracovných komisií boli navrhnutí takto:
Ekonomická komisia: doc. Ušák, doc. Róka, Ing. Jókay, Bc. Rapčík, Bc. Tehlár
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Pedagogická komisia: doc. Eleschová, PhDr. Belasová, Dr. Dunajčík, doc. Bokes, doc.
Rudolf, Bc. Beňo, Bc. Horniak
Legislatívna komisia: doc. Kutiš, Ing.Jókay, Ing. Chromý, Ing. Bittera, Bc. Beňo, Bc.
Ralbovský
Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty: prof. Stopjaková, Ing. Hinca, prof. Hubinský,
Ing. Sládek, Ing. Jagelka
Diskusia:
Ing. Jókay sa pýtal, či môže byť členom každej komisie?
Predseda AS odpovedal, že navrhuje, aby predsedovia pracovných komisií posielali všetkým
členom AS FEI oznam o konaní pracovných stretnutí komisií, ktorých sa okrem členov
komisie, ktorí budú mať účasť povinnú, môžu zúčastniť aj ostatní členovia AS.
Na zasadnutiach AS sa budú riešiť návrhy jednotlivých komisií, ktoré ich prijímajú
spoločným súhlasom (konsensom).
Hlasovanie k zloženiu pracovných komisií AS FEI (spoločne obe komory) za-24, proti-0,
zdržali sa-0
Zloženie pracovných komisií AS FEI STU bolo schválené jednomyseľne.
Komisie si vzápätí zvolili svojich predsedov a oznámili to predsedovi senátu:
Ekonomická komisia - doc. Róka
Pedagogická komisia - doc. Eleschová
Legislatívna komisia - doc. Kutiš
Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty – prof. Stopjaková
Predseda senátu na prebiehajúcom 1. riadnom zasadnutí nového senátu FEI, oficiálne
oboznámil prítomných s výsledkami volieb do AS FEI STU a prečítal zoznam zvolených
senátorov na funkčné obdobie od 1.11.2012 do 31.10.2016.
K bodu 5 – Doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov o zástupcu študentov
Do disciplinárnej komisie študenti navrhli Bc. Horniaka a Bc. Hanica.
Disciplinárnu komisiu tvoria: doc. Marko, doc. Ušák, Bc. Horniak a Bc. Hanic
K bodu 6 – Aktuálne otázky FEI
V tomto bode programu vystúpil dekan prof. Juhás. Zúčastnil sa na operatívnej porade
u rektora STU ohľadom rozpočtu STU na rok 2013.
Kritériá delenia financií na MŠVVaŠ sú také ako minulý rok. Rozpočet STU môže byť aj
o 2,85 % nižšie ako minulý rok. Ako sa to prejaví na jednotlivých fakultách ešte nie je jasné.
Ďalej dekan hovoril o požiadavkách Katedry jazykov a Katedry telesnej výchovy, ktoré prišli
s požiadavkou na zmenu názvu pracoviska. Zdôraznil, že podľa Organizačného poriadku
fakulty je zmena názvu pracoviska v kompetencii dekana fakulty a senát to iba berie na
vedomie.
Katedra jazykov - Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Katedra telesnej výchovy - Technologický inštitút športu
Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpili doc. Drahoš, prof. Hubinský a doc. Róka, predseda
navrhol, aby sa hlasovalo za nasledovné stanovisko AS FEI STU:
Akademický senát FEI STU berie na vedomie zmenu názvu Katedra jazykov a Katedry
telesnej výchovy.
Výsledky hlasovania:
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(spoločne obe komory): za-23, proti-0, zdržali sa-1
Stanovisko AS FEI STU bolo prijaté väčšinou hlasov.
Doc. Drahoš navrhol, aby sa AS a legislatívna komisia v najbližšom období zaoberali
zaradením šiestich zamestnancov do volebných obvodov AS FEI ( aj pre prípad doplňujúcich
volieb), ktorí nie sú zaradení do žiadneho ústavu a pri voľbách vznikol problém, kam ich
zaradiť. Zároveň požiadal, aby sa dekan vyjadril k tomu, či môžu byť v budúcnosti takouto
formou prijímaní na FEI aj ďalší pracovníci.
Pán dekan to vysvetlil tak, že títo zamestnanci sú riešitelia projektov a keď nie je na ústavoch
možnosť ich financovať, zaradil ich mimo ústavy. Pracujú iba na dobu určitú a nevie do
budúcnosti zaručiť, či títo zamestnanci budú 6-ti alebo viacerí. Závisí to od projektov. Musí to
byť flexibilné.
K bodu 7 – Rôzne
V tomto bode programu vystúpil doc. Róka, ktorý upozornil na problém rozvrhu skúšok v Bc.
a Ing. štúdiu – návrhy z pracoviska Ústavu telekomunikácií neboli akceptované.
Prof. Uherek navrhol, aby sa týmto problémom zaoberala Pedagogická komisia AS.
Dekan navrhol, aby sa stretli zástupcovia ústavov a navrhli spôsob riešenia.
Doc. Oravec – od 19.12.2012 sú predtermíny – treba vychádzať v ústrety študentom
Na záver sa predseda senátu poďakoval doc. Rosinovej za prácu počas neprítomnosti doc.
Leláka a zasadnutie ukončil.
Overovatelia: doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Bc. Michal Hanic

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

