Akademický senát fakulty elektrotechniky a informatiky

Zápisnica č. 3
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 16.4.2013 o 14 hod.
v B-klube
Prítomní podľa prezenčných listín:
Zamestnanecká časť AS: 14 Ospravedlnení: doc. Kutiš a PaedDr. Dunajčík
Študentská časť AS: 7
Ospravedlnený: Bc. Rapčík
Hostia: prof. Juhás, Ing. Telek, doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Jančárik, doc. Žiška, Ing.
Foltín, doc. Rosinová, M. Bachratá
Program:
1. Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU
2. Aktuálne otázky FEI STU, informácia o príprave rozpočtu FEI STU na rok 2013
3. Návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových prostriedkov zo
štátnej dotácie.
4. Prerokovanie postupu pri návrhu potrebných zmien v legislatíve FEI STU
po novele Zákona o Vysokých školách – Štatút FEI STU,
Rokovací poriadok AS FEI STU a Volebný poriadok AS FEI STU
5. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov
a hostí.
Úvodom požiadal prítomných senátorov, aby svoje diskusné príspevky, ktoré chcú mať
doslovne v zápisnici posielali tajomníčke senátu písomne.
Ďalej oznámil, že doc. Rudolf z Ústavu informatiky a matematiky požiadal o zaradenie svojho
príspevku do programu.
Za overovateľov boli zvolení:doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. a Bc. Filip Tehlár.
Prítomní senátori hlasovaním odsúhlasili nový bod programu a overovateľov dnešnej
zápisnice.
Predseda skonštatoval, že zápisnica z ostatného zasadnutia AS FEI bola overená a zaslaná
všetkým senátorom.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU, informácia o príprave rozpočtu FEI STU na rok
2013
V tomto bode programu vystúpili dekan a tajomník fakulty.
Pán dekan v úvode svojho vystúpenia uviedol na správnu mieru informácie z médií
o netransparentnosti zmluvy našej fakulty a novej upratovacej firmy. Vysvetlil, že po
ostatnom zasadnutí senátu, kde Ing. Jókay upozornil na neúplnosť dokumentov v centrálnom
registri zmlúv tajomník fakulty zaslal na rektorát všetky chýbajúce prílohy. Pracovníčka
rektorátu, ktorá bola medzitým prepustená ich v 56 stranovej zmluve neuviedla.
Dekan opäť zdôraznil, že úspora fakulty bude 73 tisíc eur.
Pán dekan potom oznámil, že Ministerstvo školstva zverejnilo 29.3.2013 zmluvu medzi STU
a MŠ SR o Univerzitnom vedeckom parku v Mlynskej doline.
Fakulta dostala stavebné povolenie. Rektorát bude robiť verejné obstarávanie.
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V lete roku 2014 by sa malo začať s rekonštrukciou 4 blokov budovy fakulty. Piaty blok
plánujeme urobiť vo vlastnej réžii.
Akademický senát STU schválil delenie dotácie – naša fakulta dostala o 200 tisíc menej
finančných prostriedkov ako minulý rok.
Diskusia:
- doc. Drahoš sa pýtal na rekonštrukciu bloku A, kde vezme fakulta prostriedky na
rekonštrukciu?
- dekan odpovedal, že z prenájmu miestností v blokoch T2 a T3 ( asi 2300 m2 plochy)
a z úspor za teplo v 4- och zateplených blokoch
- Ing. Hinca – bude sa prenajímať aj blok T1, kde má ÚJFI laboratóriá?
- dekan odpovedal, že nie
K bodu 3 – Návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní mzdových
prostriedkov zo štátnej dotácie
Tento materiál dostali všetci prítomní v elektronickej podobe tak, že do textu platných kritérií
schválených v AS FEI 23.6.2004 boli nové návrhy vyznačené kurzívou.
Minister školstva podpísal kritériá komplexnej akreditácie. Fakulta má približne 10 mesiacov
na odovzdanie komplexnej akreditácie.
Dekan povedal, že koeficienty sa nezmenili ( už 3 roky po sebe), aby na pracoviskách
nevznikli problémy.
Navrhuje zaviesť normatívu na pedagogiku a výskum.
Diskusia:
- prof. Uherek – na zásadných zmenách materiálu sa pracuje, budú platiť až budúci rok
- doc. Bokes navrhol nastaviť do budúcnosti kritériá tak, aby sa vyvíjali smerom ku
kritériám používaným ministerstvom a rektorátom STU.
- doc. Drahoš – kritériá pre rozdeľovanie MP je potrebné koncipovať vyvážene z časti
tak, aby predstavovali motiváciu pre získavanie financií z ministerstva a z časti tak,
aby zároveň fakulta budovala vlastné hodnoty a kvalitu
- Prof. Hubinský – za niektoré karentované časopisy sa musí platiť ( 800 €)
- Ing. Hinca povedal, že karenty sú podhodnotené a konferencie sú nadhodnotené
a predložil pozmeňujúci návrh zvýšiť ohodnotenie karentov a monografií na
dvojnásobok súčasného stavu.
- Pán dekan sa k tomuto návrhu vyjadril pozitívne.
Následne prebehlo hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ing. Hincu.
Spoločne obe časti AS: za-8, proti-5, zdržali sa-6
Návrh nebol prijatý.
Prof. Uherek požiadal prítomných o hlasovanie za prijatie predloženého materiálu bez
pzmeňujúceho návrhu:
Spoločne obe časti AS: za-10, proti-1, zdržali sa- 9
Nakoľko návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov nebol prijatý.
V rozprave vystúpil predseda študentskej časti a uviedol, že sa veľa senátorov zdržalo
hlasovania preto,lebo tento materiál sa týka iba zamestnaneckej časti AS. Senátori sa po
krátkej prestávke dohodli na novom hlasovaní bez študentskej časti AS.
Hlasovanie: za-11, proti-0, zdržali sa-3
Predložený materiál bol schválený väčšinou prítomných.
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Predseda zamestnaneckej časti AS doc. Drahoš požiadal po hlasovaní o slovo.
Predniesol prítomným svoj výklad s názvom Ako zastaviť na FEI súťaž o úväzky a pritom
oceňovať pedagogickú prácu.
Vo svojej prezentácii navrhol perspektívne inovovať tieto kritériá.
Jeho príspevok tvorí prílohu zápisnice z dnešného rokovania.
K bodu 4 – Prerokovanie postupu pri návrhu potrebných zmien v legislatíve FEI STU
po novele Zákona o Vysokých školách – Štatút FEI STU
V tomto bode programu informoval namiesto neprítomného predsedu LK AS FEI doc. Kutiša
ďalší člen tejto komisie Ing. Bittera.
Rokovací poriadok Akademického senátu tvorí prílohu Štatútu FEI STU a musí byť
schválený v júni.
Štatút predkladá vedenie fakulty a aktuálne sa na ňom pracuje.
Bola vytvorená pracovná skupina, ktorú tvoria: právnik fakulty, tajomník fakulty a predseda
LK AS FEI.
Ing. Bittera potom vysvetlil všetky zmeny, ktoré komisia navrhla v materiáloch:
- Rokovací poriadok Akademického senátu
- Zásady volieb do AS FEI
- Volebný poriadok do zamestnaneckej časti AS FEI.
Diskusia:
V diskusii vystúpili so svojimi pripomienkami: doc.Róka, prof. Uherek, doc. Rudolf, Ing.
Hinca, Ing. Chromý, Ing. Jókay a Bc. Beňo.
Predložené materiály boli na zasadnutí prerokované s pripomienkami.
K bodu - 5 Rôzne
V tomto bode programu vystúpil so svojim príspevkom o problémoch výučby matematiky
podľa pripravovanej akreditácie doc. B. Rudolf. Jeho príspevok tvorí prílohu zápisnice
z dnešného rokovania.
V diskusii k prednesenému materiálu vystúpili:
Doc. Bokes a Ing. Jókay diskutovali otázku rovnomerného prideľovania kreditov pre všetky
predmety. Vyjadrili názor, že by kredity nemali byť prideľované rovnomerne, ale podľa
obsahu predmetu.
Doc Rudolf diskutoval k otázke rozsahu výuky matematiky v 1. nominálnom ročníku
a uviedol, že z asi 10 porovnávaných technických univerzít zopojených do systému ECTS,
žiadna nemá taký malý rozsah výuky matematiky ako je v súčasnom návrhu akreditácie FEI
STU.
Doc Bokes diskutoval myšlienku zavedenia aj štvorročného bakalárskeho štúdia.
Doc. Rosinová diskutovala potrebu vyrovnávania pre študentov so slabšou stredoškolskou
prípravou na štúdium pomocou na to určených predmetov.
Prof. Uherek prisľúbil predostrieť diskutované otázky na výjazdovom zasadaní vedenia
fakulty v máji tohoto roku.
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: doc.RNDr. Boris Rudolf, CSc.
Bc. Filip Tehlár
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Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová
Prílohy: Vystúpenie doc. Rudolfa
Vystúpenie doc. Drahoša

