Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Zápisnica č. 11
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 20.6.2014 o 9 hod. v B – klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Zamestnanecká časť AS: 16
Študentská časť AS: 8

Ospravedlnený: Ing. Jókay
Ospravedlnený: Ing. Chromý
Ospravedlnený: Tomáš Štibraný

Hostia: prof. Juhás, Mgr. Miklovič, doc. Pavlovičová, doc. Oravec, doc. Jančárik, doc. Žiška,
prof. Smieško, M. Bachratá, prof. Janíček, doc. Kutiš, P. Novák, prof. Ballo, doc. Drahoš
a prof. Slugeň.
Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Voľba overovateľov zápisnice, odsúhlasenie zápisnice z ostatného rokovania AS FEI
3. Informácia o stretnutí zástupcov ZČ a ŠČ AS FEI k voľbám do ŠČ AS
4. Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013
5. Rozpočet FEI na rok 2014
6. Informácia o stave pripomienok k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI STU
7. Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na FEI STU na akad. rok 2015/2016
8. Legislatívne materiály k voľbám kandidáta na funkciu dekana FEI STU
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí
Zasadnutie senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek.
Po privítaní prítomných senátorov a hostí predstavil nového tajomníka Mgr. Petra Mikloviča,
PhD.
Potom požiadal o schválenie predloženého programu.
Doc. Vajda požiadal o zmenu v programe. Navrhol vypustiť z dnešného rokovania body:
4 – Výročná správa o hospodárení FEI za rok 2013, bod 6- Informácia o stave pripomienok
k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI STU a bod 8- Legislatívne materiály k voľbám kandidáta
na funkciu dekana FEI STU.
Doc. Róka – predseda Ekonomickej komisie AS FEI prečítal stanovisko EK AS FEI, kde sa
hovorí, že komisia nedostala na prerokovanie v lehote 5 dní ( do 15.6.2014) materiály zo
strany dekana, takže sa k nim nemohla vyjadriť. Stanovisko EK bude tvoriť prílohu dnešnej
zápisnice.
Predseda podotkol, že AS FEI je samosprávny orgán, ktorý môže urobiť výnimku a na
ostatnom zasadnutí AS FEI STU všetci prítomní so zmenou termínu rokovania AS súhlasili.
Dekan prof. Juhás požiadal prítomných, aby Výročnú správu o hospodárení FEI STU za rok
2013 senát schválil s pripomienkami a v septembri sa k nej vrátime.
Doc. Vajda navrhol zmeniť názov 6. bodu programu takto:
Ústna informácia o stave pripomienok k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI STU
Hlasovanie k zmenám v programe:
Kto je za vypustenie 4. bodu programu : za-16, proti -0, zdržali sa-8
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Bod č. 4 – Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 bol z dnešného rokovania
vypustený.
Kto je za vypustenie bodu 8 – Legislatívne materiály k voľbám kandidáta na funkciu dekana
Za- 8, proti-11, zdržali sa-5
Pri hlasovaní bola splnená podmienka 1/3 hlasov prítomných členov zamestnaneckej časti AS
FEI podľa č. 2 bod 5 Rokovacieho poriadku AS FEI
Bod č. 8 – Legislatívne materiály k voľbám kandidáta na funkciu dekana FEI STU bol
z dnešného rokovania vypustený v zmysle rokovacieho poriadku( čl. 2 bod 5).
Prítomní odsúhlasili program v takomto znení:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice, odsúhlasenie zápisnice z ostatného rokovania AS FEI
3. Informácia o stretnutí zástupcov ZČ a ŠČ AS FEI k voľbám do ŠČ AS
4. Rozpočet FEI na rok 2014
5. Ústna informácia dekana o stave pripomienok k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI
STU
6. Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na FEI STU na akad. rok 2015/2016
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 2 – Voľba overovateľov zápisnice, odsúhlasenie zápisnice z rokovania AS FEI
Za overovateľov boli navrhnutí: Ing. Juraj Paulech, PhD. a Ing. Peter Beňo.
K zápisnici z ostatného zasadnutia predseda povedal, že zápisnica č. 10 bola overená,
podpísaná a zaslaná všetkým senátorom. Zistilo sa však, že sa prehliadla chyba v bode 10 –
Uznesenie 10.10.2, kde malo byť uvedené takéto znenie:
Doc. Beláň dal pozmeňujúci návrh, aby sa v článku 5 v bode 7 zmenila 3/5 väčšina na
nadpolovičnú väčšinu.
Hlasovanie o zmene v Uznesení 10.10.2 zo Zápisnice č. 10/2014
za-20, proti-0, zdržali sa-4
Prítomní opravu v zápisnici odsúhlasili väčšinou hlasov.
Prof. Uherek pripomenul, že na záver ostatného zasadnutia AS FEI 20.5.2014 oznámil, že
vzhľadom na upozornenie na pracovné povinnosti niektorých členov AS, termín
nasledujúceho zasadania bude 20.6.2014 o 9 hod. a všetci prítomní členovia AS FEI s týmto
návrhom súhlasili.
K bodu 3 – Informácia o stretnutí zástupcov ZČ a ŠČ AS FEI k voľbám do ŠČ AS FEI
Predseda AS FEI informoval, že na stretnutí bol predložený zo strany členov ZČ AS návrh na
dohodu, aby sa v záujme odstránenia pochybností o legitimite senátu všetci členovia senátu
( zamestnanci aj študenti) vzdali svojich mandátov. Tento návrh nezískal na stretnutí
všeobecnú podporu. Stanovisko časti senátorov zo ZČ AS FEI prečítal Ing. Paulech.
Stanovisko zatiaľ podpísalo 9 členov zamestnaneckej časti, je to otvorený, verejný dokument
a môžu ho podporiť všetci záujemci.
Materiál bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.
K bodu 4 – Rozpočet FEI na rok 2014
O rozpočte FEI na rok 2014 informoval prítomných podrobne dekan fakulty.
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Objem pridelenej dotácie na rok 2014 predstavuje 96 % dotácie pridelenej minulý rok.
Z toho je max. 80 % na mzdy a zvyšok na prevádzku fakulty, t.j. energie, kúrenie, telefóny
atď.
Požiadal o schválenie predloženého rozpočtu, ináč by fakulta musela byť stále v provizóriu.
Diskusia:
Doc. Vajda- navrhol navýšenie mzdového fondu na 98 %
Dekan povedal, že je to nebezpečné, mohlo by sa stať, že by sme museli krátiť mzdové
prostriedky na konci roka.
Doc. Vajda informoval o ďalších FP z ministerstva. Pre FEI to činí pribl. 168 000 €, mali by
ísť cez ústavy na novoprijatých doktorandov. Dekan súhlasil. Ďalej sa pýtal na FP zo zostatku
ŠF, kde by malo byť 382 000 € a na spôsob ako bude splnený záväzný ukazovateľ dotačnej
zmluvy, kde priemerný funkčný plat má byť navýšený o 16 € + 3%.
Doc. Drahoš informoval, že ústavy budú teraz znášať zníženie FP (-4%) a aj ťarchu
doktorandov (cca. -6%). Doc. Róka sa pýtal dekana na spresnenie pomeru financovania
existujúcich a nových doktorandov medzi fakultu a ústavy, dekan informoval, že 50% FP
všetkých doktorandov si budú hradiť ústavy už od septembra 2014.
Dekan informoval o liste - pridelenie sumy 19 000 € pre ÚAMT z rezervy dekana.
Po uvedení tabuľky o delení mzdových prostriedkov na pracoviská vystúpili:
Dekan fakulty povedal, že v tabuľke Rozpis dotácie – mzdy 2014 – final je v stĺpci „L“
Rozpis dotácie MP 2013 číslo 381715 € pre ÚAMT fiktívne, skutočné číslo má byť väčšie
ako 405 000 €.
Ďalej v diskusii vystúpili: doc. Bittera, doc. Hinca, doc. Róka a hostia prof. Slugeň, doc.
Drahoš a M. Bachratá.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu doc. Vajdu- navýšenie mzdových prostriedkov z 96 % na
98 %.
za -8, proti-13, zdržali sa-3
Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Uznesenie AS FEI č. 11.4.1
AS FEI schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie Rozpočtu FEI STU na rok 2014 tak, ako ho predložilo vedenie fakulty:
za- 17, proti -1, zdržali sa -6
Rozpočet FEI STU na rok 2014 bol prijatý väčšinou prítomných.
K bodu 5 - Ústna informácia dekana k stave pripomienok k Dlhodobému zámeru
rozvoja FEI STU
V tomto bode programu pán dekan informoval o prerokovaní Dlhodobého zámeru rozvoja
FEI STU vo Vedeckej rade, na ktorej boli odporučené na doplnenie tri návrhy.
Ďalej povedal, že k Dlhodobému zámeru rozvoja FEI nedostal z akademickej obce FEI zatiaľ
žiadne ďalšie písomné pripomienky.
Požiadal členov senátu, aby pozbierali všetky pripomienky zo svojich pracovísk a poslali ich
doc. Pavlovičovej do 20.9.2014. Po vyhodnotení pripomienok bude ďalšie čítanie tohto
materiálu.
K bodu 6 – Ďalšie podmienky prijímania na Bc. štúdium na FEI STU na akad. rok
2015/2016
Materiál vedenia fakulty uviedol prodekan Jančárik.
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Dôvodom, prečo treba nanovo materiál schváliť je, že dva nové študijné programy
Automobilová mechatronika a Robotika a kybernetika získali akreditáciu a od šk. roku
2015/2016 nahradia doterajšie študijné programy Automobilová elektronika a Priemyselná
informatika.
V diskusii vystúpili: doc. Róka, doc. Vajda a Ing. Beňo a hosť prof. Smieško
Hlasovanie: za- 21, proti-0, zdržali sa- 3
Predložený materiál bol prijatý väčšinou z prítomných senátorov.
K bodu 7 – Rôzne
O zasadnutí Rady vysokých škôl informoval podrobne prof. Smieško.
Prof. Uherek informoval o zmene v ŠČ AS FEI.
Senátor Bc. Tomáš Ščibraný požiadal o pozastavenie členstva v AS FEI z dôvodu prechodu
na vyšší stupeň štúdia do času, kedy bude opäť členom akademickej obce univerzity.
Ďalej predseda oznámil, že dostal od rektora STU prof. Redhammera spis – správa a závery
ku kontrole hospodárenia na FEI. Rektor ho požiadal, aby AS FEI STU k nemu zaujal
stanovisko. Uvedený materiál bude po prerokovaní v EK AS FEI predmetom rokovania AS
FEI STU v septembri 2014. Zdôraznil, že ide o dôverný spis. Všetci členovia AS FEI sa môžu
s materiálom detailne oboznámiť buď u predsedu AS alebo na sekretariáte dekana u Ing.
Fodrekovej.
Doc. Róka, predseda EK AS FEI, prečítal stanovisko ekonomickej komisie k výsledkom kontroly
hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 2011-2013, ktoré bolo pripravené už na predchádzajúce
zasadnutie AS FEI STU dňa 20.5.2014. Stanovisko EK AS FEI bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.

Proces pripomienkovania návrhov opatrení dekana FEI na nápravu nedostatkov a odstránenie
príčin ich vzniku zistených kontrolou hospodárenia nepovažuje EK AS FEI za ukončený,
bude pokračovať po doplnení novými podkladmi a materiálmi.
Doc. Rosinová pripomenula, že na zasadnutí AS STU 26.5.2014 bol schválený dodatok č. 2 k
Štatút FEI STU, treba ho zverejniť na oficiálnej stránke FEI spolu s aktuálnym znením Štatútu
FEI, čo je v kompetencii dekana.
K bodu 8 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Ing. Peter Beňo

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

