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Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

    Zápisnica č. 20 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 30.6.2015 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní:  

Zamestnanecká časť : 15   Ospravedlnený: doc. Beláň 

( doc. Hinca a Ing. Poljovka neprítomní  až od 14. hod.) 

Študentská časť: 7    Ospravedlnení: Ing. Štibraný a P. Jagelka 

Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, Ing. Kolenčíková, prof. Janíček a doc.  

Kardoš 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 
2. Schválenie programu rokovania AS FEI, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov 
3. Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI 
4. Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI 
5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2014 
6. Vyhlásenia volieb do ŠČ AS FEI 
7. Schvaľovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na akademický 

rok 2016/2017 
8. Rôzne 
9. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí.  

K bodu 2 - Schválenie  programu rokovania AS FEI, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov 

Hlasovanie za predložený program rokovania: za-20, proti-0, zdržali sa-0 

Za skrutátorov boli navrhnutí: Ing. Jókay a Ing. Jagelka 

Hlasovanie: za-18, proti-0, zdržali sa-2 

Za overovateľov boli navrhnutí:  PhDr. Belasová a Ing. Jagelka 

za-18, proti-0, zdržali sa-0 

K bodu 3 – Kontrola plnenia  uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI 

Predseda senátu skonštatoval, že všetky uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené. 

V diskusii vystúpili: doc. Róka požiadal, aby sa v bode 6  v Zápisnici č. 19 vymenilo slovo „ stanovisko“ 
komisie na slovo „informácia“. 

Ing. Chromý sa pýtal, či tajomník dodržal sľub, že dodá požadované  materiály v bode 6? 

 Keď nie, malo by to byť uvedené v zápisnici. 

Hlasovanie k obsahu  zápisnice z ostatného zasadnutia senátu : za – 22, proti - 0, zdržali sa – 0 
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Zápisnica č. 19/2015 bola jednomyseľne schválená. 

K bodu 4 – Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI 

V tomto bode programu vystúpil ako prvý dekan fakulty a podrobne informoval o procese prípravy 
a začatí prác revitalizácie medziblokov CD a DE. Ďalej informoval o ďalšom postupe pri komplexnej 
akreditácii podľa harmonogramu z Akreditačnej komisie. Potom odovzdal slovo prof. Janíčkovi, ktorý 
stručne informoval o priebehu revitalizácie fakulty. Ukončenie stavby je stanovené na 20.7.2015. 
Pripravuje sa preberací protokol. Do 10.9.2015 by mali byť ukončené práce na medziblokoch  D-E  
a C-D. 

Ďalej vystúpil s informáciami prodekan Bittera. 

Aktuálny stav prijatých uchádzačov k 18.6.2015 je nasledovný. Tento stav sa ešte môže zmeniť 

 ( o jednotky). 

študijný 

program 

počet 

prijatých 

počet 

podmienečne 

prijatých 

počet 

neprijatých 

AM 80 11 24 

API 419 20 117 

ELN 70 4 11 

ELT 76 7 20 

RK 78 6 23 

TLK 92 4 14 

sum 815 52 209 

Zápisy do 1. ročníka Bc. štúdia budú trvať 3 dni ( 1. - 3.7.2015).  

K aktuálnemu stavu hospodárenia pán dekan povedal, že nakoľko je tajomník fakulty na služobnej 
ceste, materiál zašle predsedovi senátu, aby ho mohli dostať všetci senátori. Materiál bude tvoriť 
prílohu č. 1 zápisnice. 

Diskusia: 

Doc. Vajda – pýtal sa, koľko firma Delikanti platí fakulte za energie a koncesný poplatok. 

Pán dekan povedal, že na túto otázku môže odpovedať iba tajomník fakulty. Predseda vypýta túto 
informáciu. 

Ďalej požiadal o slovo hosť -  podpredseda ZOO doc. Kardoš, ktorý vo svojom príspevku zdôraznil, že 
zamestnávateľ  je povinný pri úsporných opatreniach dodržiavať Zákonník  práce a Kolektívnu zmluvu 
2015. Požiadal senátorov, aby o jeho príspevku informovali riaditeľov ústavov a všetkých pracovníkov 
ústavu. 

V diskusii požiadal Ing. Chromý, aby tento príspevok bol prílohou dnešnej zápisnice ( príloha č. 2). 

K bodu 5 – Prerokovanie  a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU za rok 2014 

V tomto bode programu pán dekan povedal, že Výročná správa bola prerokovaná na VR FEI bez 
závažných pripomienok, potom bola odovzdaná Predsedníctvu AS a bola detailne prednesená na 
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výročnom stretnutí akademickej obce dňa 25.6.2015. Všetci prítomní senátori sa s jej obsahom mohli 
oboznámiť. 

Požiadal jednotlivých prodekanov, aby stručne predniesli oblasť, za ktorú sú zodpovední. 

Prodekan Bittera zhrnul informácie   za oblasť vzdelávania a Prof. Stopjaková za oblasť vedy 
a výskumu. 

Predseda potom požiadal predsedov jednotlivých pracovných komisií, aby prečítali prítomným svoje 
stanoviská k Výročnej správe. 

Za Pedagogickú komisiu prečítal stanovisko doc. Vajda ( príloha č. 3). 

Za Ekonomickú komisiu prečítal stanovisko doc. Róka ( príloha č. 4). 

Za Komisiu pre vedu a výskum fakulty prečítal stanovisko doc. Žiška ( príloha č. 5). 

Diskusia: 

Doc. Rosinová – navrhla aby sa v budúcnosti Výročná správa FEI prerokúvala v senáte FEI ešte pred 
schvaľovaním Výročnej správy STU, nakoľko údaje z Výročnej správy FEI sa prenášajú do Výročnej 
správy STU. 

Prof. Uherek – v správe mu chýbal  štatistický údaj o počtoch všetkých študentov na všetkých troch 
stupňoch štúdia. 

Doc. Rudolf sa dotkol otázky kvality študentov a ankety, ktorá sa medzi študentmi robila v minulosti. 

K potrebe ankety medzi študentmi a s tým súvisiacimi skúsenosťami sa vyjadrili aj doc. Žiška a Ing. 
Beňo, prof. Hubinský, Ing. Jókay. 

Uznesenie  AS FEI č. 20.1/2015 

AS FEI STU schvaľuje Výročnú správu FEI STU za rok 2014. 

za-22, proti-0, zdržali sa-0 

Výročná správa FEI STU za rok 2014 bola prijatá jednomyseľne. 

Uznesenie AS FEI č. 20.2/2015 

AS FEI STU žiada vedenie fakulty o vyjadrenie k pripomienkam pracovných komisií, ktoré boli 
prednesené na dnešnom zasadnutí. 

za-22, proti-0, zdržali sa-0 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

K bodu  6 – Vyhlásenie volieb do ŠČ AS FEI STU 

K vyhláseniu volieb do  ŠČ AS FEI prof. Uherek povedal, že v októbri 2015 končí funkčné obdobie 
členov ŠČ AS FEI. Na dnešnom zasadnutí musí  predseda senátu v zmysle Zásad volieb do AS FEI STU 
vyhlásiť voľby členov ŠČ AS FEI na navrhované obdobie 2015-2018. 

Ďalej  treba  schváliť harmonogram volieb do ŠČ AS FEI STU a pokyny pre ich realizáciu na obdobie od 
29.10.2015 do 31.10.2018. 

Ing. Hanic prečítal navrhnutý harmonogram  volieb. 

Po diskusii  a úpravách harmonogramu požiadal predseda AS o hlasovanie za upravený harmonogram 
volieb do ŠC AS FEI : 
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za-21, proti-0, zdržali sa-0 

Navrhnutý harmonogram a  pokyny  pre realizáciu volieb boli schválené jednomyseľne. 

Materiál bude prílohou dnešnej zápisnice ( príloha č. 6). 

Predseda senátu na základe diskusie   navrhol takéto uznesenie: 

Uznesenie AS FEI  č. 20.3/2015 : 

AS FEI poveruje Legislatívnu komisii AS FEI aktualizovať zásady volieb a pripraviť volebný poriadok pre 
voľby do ŠČ AS FEI na najbližšie zasadnutie senátu. 

za-20, proti-0, zdržali sa-0 

Uznesenie AS FEI bolo schválené jednomyseľne. 

K bodu  7 – Schvaľovanie materiálu „ Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na 
akademický rok 2016/2017 

Materiál uviedol prodekan Bittera. Tento materiál dostali všetci prítomní po skončení zasadnutia 
Predsedníctva AS ( 23.6.2015). Predseda senátu požiadal o stanovisko Pedagogickej komisie: 

Stanovisko PK AS FEI prečítal doc. Vajda: 

PK AS FEI  na svojom zasadnutí preštudovala predložený materiál a odporúča ho prítomným schváliť. 

Uznesenie AS FEI č. 20.4/2015 

AS FEI schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na akademický rok 2016/2017 

za-21, proti-0, zdržali sa-0 

Uznesenie AS FEI bolo schválené jednomyseľne. 

K bodu 8 – Rôzne 

Prof. Uherek oznámil prítomným, že dostal od dvoch študentov – Adam Weinzettl a Tomáš Závodník 
žiadosť o pozastavenia členstva v ŠČ AS FEI z dôvodu  prechodu na vyšší stupeň štúdia. 

Ďalej Ing. Jókay prečítal návrh predsedu komisie pre prijímacie konanie na IŠ v študijnom programe 
Aplikovaná informatika prof. Grošeka odpustiť prijímacie pohovory na IŠ – AI pre uchádzačov, ktorí 
budú mať výslednú známku zo štátnej skúšky lepšiu ako D. 

Doc. Rosinová vyhlásila výsledky dnešných volieb  člena predsedníctva  AS FEI za ZČ AS FEI. Voľby sa 
uskutočnili  na zasadnutí Zamestnaneckej časti AS FEI  o 13.30 hod. pred dnešným zasadnutím AS FEI. 
Volieb sa zúčastnilo 17 členov akademického senátu FEI. 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí: Ing. Matúš Jókay a prof. Anton Vitko. 

Kandidát zvolený do predsedníctva AS FEI podľa počtu získaných hlasov: 

Ing. Jókay ......13 

prof. Vitko......4 

Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD. sa stal členom predsedníctva AS FEI STU za Zamestnaneckú časť. 

Protokol z volieb člena predsedníctva  AS FEI STU bude prílohou dnešnej zápisnice ( príloha č. 7) 

Doc. Rosinová požiadala predsedu senátu, aby prítomných informoval o zasadnutí AS STU 

 a o výsledkoch  volieb do predsedníctva a komisií AS STU. 
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Prof. Uherek oznámil, že prof. Janíček sa stal členom predsedníctva AS STU. 

Do Ekonomickej komisie AS STU bol zvolený prof. Nečas. 

Do Pedagogickej komisie AS STU doc. Pavlovičová. 

Do Legislatívnej komisie  AS STU prof. Uherek. 

 

K bodu 9 – Záver 

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

Overovatelia:  PhDr. Jarmila Belasová 

  Ing. Martin Jagelka 

 

 

       Prof. Ing. František Uherek, PhD. 

               predseda AS FEI STU 

 

Zapísala: Vlačikyová 

   

  

 

 


