
Akademický senát fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

 

 

                                       Zápisnica  č. 5 
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 18.6.2013 o 14 hod. 

v zasadačke dekana 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 

Zamestnanecká časť AS FEI:14 Ospravedlnení: doc. Kutiš, Ing. Hinca 

Študentská časť AS FEI: 4  Neospravedlnení: Bc. Hanic, Bc. Rapčík, Bc. Tehlár 

Hostia: prof. Juhás, prof. Ballo, doc. Oravec, doc. Žiška, Ing. Telek, Ing. Foltín, M. Bachratá, 

Ing. Beňo 

 

Program: 

1. Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU, voľba  

overovateľov    zápisnice   

2. Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania  prof. Ing. Petra Balla, PhD. z funkcie 

prodekana 

3. Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania prof. Ing. Petra Balla, PhD. z funkcie 

člena   Vedeckej rady FEI STU  

4. Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania  Ing. Martina Foltína, PhD. z funkcie  

prodekana 

5. Vyjadrenie k návrhu dekana na zriadenie pracoviska Ústav automobilovej  

mechatroniky od  1.7.2013 

6. Prerokovanie a schválenie materiálov: 

        a) Štatút FEI STU 

        b) Rokovací poriadok AS FEI STU 

         c) Zásady volieb do AS FEI STU 

7. Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie a kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI STU, voľba 

overovateľov zápisnice 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. 

Po privítaní prítomných senátorov a hostí skonštatoval, že zápisnica z ostatného zasadnutia 

bola overená a dostali ju všetci senátori. 

Potom požiadal o schválenie programu dnešného zasadnutia. 

Hlasovanie: za-15, proti-0, zdržali sa-0 

Všetci prítomní súhlasili s programom dnešného zasadnutia. 

Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí: doc. Ušák a Bc. Horniak. 
Hlasovanie: za-13, proti-0, zdržali sa-2 

Za overovateľov boli určení: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. a Bc. Martin Horniak. 

 

K bodu 2 – Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania prof. Ing. Petra Balla, PhD. 

z funkcie prodekana 

V tomto bode programu  vystúpil prof. Ballo. Krátko zdôvodnil svoju žiadosť a poďakoval sa 

vedeniu za možnosť pracovať vo funkcii prodekana. 
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Dekan fakulty sa poďakoval v krátkom príhovore prof. Ballovi za jeho prácu vo funkcii 

prodekana fakulty. 

Vzhľadom na to, že zvolenie alebo odvolanie prodekana sa musí odsúhlasiť podľa Štatútu FEI 

v akademickom senáte tajným hlasovaním, predseda požiadal o hlasovanie. 

Za skrutátorov hlasov boli určení: doc. Ušák a doc. Róka. 

Hlasovanie o súhlase s odvolaním prodekana Balla: za- 15, proti- 0, zdržali sa-1 

Žiadosť prof. Balla bola odsúhlasená  väčšinou hlasov. 

 

K bodu 3 – Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania prof. Ing. Petra Balla, PhD. 

z funkcie člena Vedeckej rady FEI STU 

V krátkom príhovore prof. Ballo odôvodnil svoju žiadosť a poďakoval sa vedeniu fakulty za 

možnosť pracovať vo Vedeckej rade FEI STU. 

Po jeho slovách sa o slovo prihlásil dekan fakulty, ktorý sa poďakoval prof. Ballovi za jeho 

prácu vo Vedeckej rade FEI. 

Predseda senátu opäť požiadal o hlasovanie: 

za-13, proti-2, zdržali sa-1 

Žiadosť prof. Balla bola odsúhlasená väčšinou hlasov. 

 

K bodu 4 – Prerokovanie žiadosti o schválenie odvolania Ing. Martina Foltína z funkcie 

prodekana 

Prodekan Ing. Foltín krátko zdôvodnil svoju žiadosť a poďakoval sa vedeniu fakulty, že 

mohol pracovať v tejto funkcii. 

Pán dekan sa následne poďakoval Ing. Foltínovi za jeho prácu vo funkcii prodekana. 

Hlasovanie: za -18, proti-0, zdržali sa-0 

Žiadosť prodekan Foltína bola schválená jednomyseľne. 

 

K bodu 5 – Vyjadrenie k návrhu dekana na zriadenie pracoviska Ústav automobilovej 

mechatroniky od 1.7.2013 

Pán dekan v tomto bode programu podrobne vysvetlil prítomným dôvody vzniku nového 

ústavu a požiadal senát o vyjadrenie v zmysle zákona o vysokých školách. 

Diskusia: 

- doc. Bittera sa pýtal, ako bude prebiehať vznik nového ústavu, či tým nebudú ukrátené 

ostatné ústavy, napr. musí sa zmeniť rozpočet, počet funkčných miest profesorov a docentov? 

- dekan- nie, lebo sa  nebudú  prijímať noví ľudia 

- doc. Eleschová – sa pýtala, prečo je nová vetva : Automobilová mechatronika“ s  2 

zameraniami navrhovaná v bakalárskom ŠP „Elektrotechnika a elektroenergetika (takisto aj 

v Ing. ŠP), keď sa predpokladá, že na tomto ŠP bude najmenej študentov, je tam najväčšia 

voliteľnosť (až 8 zameraní) a budú na ňom participovať až 4 ústavy; je to istá 

nerovnomernosť v návrhu nových ŠP 

- doc. Drahoš – o nutnosti vzniku nového ústavu mechtroniky  sa hovorí už dlhší čas, aby 

posilnil elektrotechnickú vetvu štúdia.  Pre aplikovanú informatiku stačí jeden názov a má 

obrovský záujem študentov.  V „neinformatickej“ časti študijných programov je potrebná 

širšia ponuka programov, ktorá je výhodná z marketingového hľadiska.  Potrebujeme v tejto 

časti silnú tému, ktorá pritiahne nových študentov a takouto témou Automobilová 

mechatronika je!  Má širokú podporu priemyslu. Vznik nového ústavu umožní lepšie 

usporiadať vnútorné pomery a vzťahy.  

- doc. Róka povedal, že vznik nového ústavu očakával skôr v ŠP s výrazným počtom 

študentov 

- doc. Bokes - fakulta robí principiálnu zmenu, keď 1/8 funkčných miest viaže na nový ústav 
a odbor Automobilová mechatronika.  Takéto smerovanie sa prekrýva s programami na 
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strojníckych fakultách v Žiline či na STU a tieto fakulty  sú myslím dominantne zaujímavými 

pre študentov, ktorých zaujíma automobilový priemysel a vývoj. Správny postup by bol 

najprv ponúkať študijný program Automobilová mechatronika vo všetkých stupňoch štúdia  a 

potom, ak by sa ukázalo, že toto je pre fakultu výhodné, uvažovať o vytváraní nového ústavu.  

Úspech pre mňa nie je samozrejmý, nakoľko napríklad študenti bakalárskeho programu 

Automobilová elektronika dosahujú najslabšie výsledky na fakulte, väčšina z nich končí na 

fakulte hneď v 1. ročníku, 

- prof. Uherek – ako garant automobilovej elektroniky podporuje vznik nového ústavu 

- doc. Drahoš  uviedol, že napriek názvu mechatronika obsahuje len 25 až 30% mechaniky 

a rozhodujúcu časť tvorí elektronika, riadenie, inteligencia a komunikácia.  Mechatronika 

integruje tieto časti a vytvára synergický efekt ich spojením.  Toto všetko máme práve my na 

FEI, iné fakulty všetky tieto zložky nemajú (SjF nemá elektronikov). Máme aj výborných 

špecialistov v aplikovanej mechanike.  Automobil už dávno nie je strojárska záležitosť- 90% 

inovácií sa uskutočňuje  u nových modelov v oblasti elektroniky, riadenia, komunikácie 

a umelej inteligencie. Očakávame, že program osloví novú skupinu študentov - uchádzačov, 

ktorí by k nám inak neprišli študovať. 

- Bc. Horniak – študentská časť AS FEI podporuje vznik nového ústavu 

- prof. Hubinský – sa pýtal na upresnenie rozsahu predmetov povinných a tých voliteľných, 

ktoré si študenti môžu v 3. ročníku Bc. štúdia, resp. v prvých 3 mesiacoch Ing. štúdia zvoliť 

- doc. Drahoš požiadal dekana, aby materiál o inovovanej štruktúre (o automobilovú 

mechatroniku)  študijných programov pre akreditáciu, prezentovanú tabuľku aj textovú časť 

poslal predsedovi senátu, aby materiál tvoril prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia.  Dekan 

s tým súhlasil. 

Predseda požiadal senátorov  o vyjadrenie súhlasu so vznikom nového ústavu: 

za- 15, proti-0, zdržali sa-3 

AS FEI vyjadril súhlas na založenie Ústavu automobilovej mechatroniky od 1.7.2013 

väčšinou hlasov.  

 

K bodu 6 – Prerokovanie a schválenie materiálov: 

a/ Štatút FEI STU 

b/ Rokovací poriadok AS FEI STU 

c/ Zásady volieb do AS FEI STU 

 

K prvému materiálu Štatútu FEI STU sa vyjadril fakultný právnik Mgr. Drozda. 

Štatút predkladá dekan fakulty a  musí byť odsúhlasený senátom našej fakulty a následne 

senátom STU, ktorý bude 24.6.2013. 

Mgr. Drozda vypracoval Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút FEI a oboznámil 

prítomných s jeho obsahom. 

Prítomní nemali k uvedenému materiálu pripomienky, tak predseda požiadal o schválenie 

predmetného dodatku k štatútu: za-17, proti-0, zdržali sa-1 

 

Rokovací poriadok- za Legislatívnu komisiu doc. Bittera povedal, že navrhuje, aby Rokovací 

poriadok AS FEI nebol prílohou Štatútu FEI, aby sa to v hlavičke vyčiarklo. 

V diskusii vystúpil doc. Rudolf s pozmeňujúci návrhom, aby  sa v článku 6, bod 2  Záznam 

o rokovaní uviedlo, že zápisnica musí byť overená a zaslaná všetkým členom AS FEI do 10. 

pracovných dní od konania senátu. 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu: 

za-9, proti-4, zdržali sa-5 

Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. 
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Z ďalšej diskusie vyplynul návrh, aby sa pracovná verzia zápisnice poslala do 3 pracovných 

dní, do 5 pracovných dní by bola pripomienkovaná a po overení poslaná. Tento návrh by bol 

iba interným pravidlom bez legislatívneho ukotvenia. 

Hlasovanie za Rokovací poriadok ako celok: 

za -18, proti-0, zdržali sa-0 

Rokovací poriadok AS FEI STU bol jednomyseľne prijatý. 

 

Zásady volieb do AS FEI STU- doc. Bittera povedal, že k materiálu neboli pripomienky, ale 

vzhľadom na to, že má vzniknúť nový ústav navrhol, aby sa o tomto materiáli rokovalo až na 

nasledujúcom zasadnutí senátu. 

Hlasovanie: za- 18, proti-0 zdržali sa-0 

Prítomní odsúhlasili jednomyseľne tento návrh. 

 

K bodu 7 – Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty 

Tento materiál predniesol dekan fakulty na stretnutí Akademickej obce a senát ho berie na 

vedomie. 

 

Diskusia: 

- doc. Drahoš požiadal dekana, aby zvýraznil vo svojich pravidlách to, aby sa ústavy 

neuzatvárali do seba, aby zdieľali predmety.  Ak  takto ušetria predmet, môžu vytvoriť napr. 

nový voliteľný predmet.  Profesori a docenti by mali mať možnosť učiť predmety na rôznych 

ústavoch, aby sa optimálne využila ich odbornosť.  Dekan s tým súhlasil a doplnil, že prof. 

alebo doc. môže učiť aj štvrtý predmet. Systém, ktorý predkladá tvorí základný rámec – 

východisko rozhodujúce pre  tvorbu funkčných miest.  

- doc.Rudolf – predniesol dve poznámky:  

Zámer vedenia deklarovať ako voliteľné predmety študijného programu povinné predmety 

z iného študijného programu narazí na rozvrhové problémy, kedy si študent nebude môcť 

vybrať predmet podľa svojho záujmu kvôli prekryvom s jeho povinnými predmetmi. 

Predmet s pracovným názvom Úvod do FEI, kde by 8 riaditeľov prezentovalo celý semester 

informáciu o jednotlivých študijných odboroch (pri 5 kreditoch je to 125-150 hodín práce 

študenta) je priveľký luxus. Na tento účel možno využiť Úvod do štúdia, ktorý trvá 8 

pracovných dní, počas ktorých môžu prezentácie ústavov zaznieť. 

 

Uznesenie AS FEI STU : 

Akademický senát berie na vedomie predložený materiál vedenia fakulty. 

 

K bodu 8 - Rôzne 

V tomto bode programu predseda   študentskej časti AS Bc. Peter Beňo  zmysle §  8, zákona 

o VŠ 113/2002 Z.z., požiadal o pozastavenie členstva v AS FEI, nakoľko dnes  prešiel na 

vyšší stupeň štúdia do času, kedy bude opäť členom akademickej obce univerzity. 

O to isté požiadal aj Bc. Martin Horniak, ktorý bude robiť štátne skúšky v piatok 21.6.2013 

Doc. Bittera požiadal predsedu senátu, aby apeloval na vedenie fakulty, nech je zverejnená 

organizačná štruktúra celej fakulty, najmä dekanátu, lebo nie je ľahké nájsť kontakt na 

zodpovedných zamestnancov. Aktuálny telefónny zoznam je už neaktuálny. 

Hosť – pani Bachratá informovala prítomných, že sa pracuje na novom telefónnom zozname. 
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K bodu 9 – Záver 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť a zaželal senátorom a hosťom 

príjemnú dovolenku a študentom prijemné prázdniny. 

 

 

Overovatelia: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD 

 

  Bc. Martin Horniak 

 

 

 

       prof. Ing. František Uherek, PhD. 

            predseda AS FEI STU 

 

Zapísala: Vlačikyová 

    

 


