Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 9.12.2014 o 14 hod. v zasadačke dekana
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 17
Ospravedlnení: PhDr. Dunajčík
Študentská časť: 5
Neprítomní: Ing. Jagelka, P. Jagelka, A. Weinzettl, Bc. Šimek
Hostia: prof. Juhás, Mgr. Miklovič, prof. Oravec, doc. Pavlovičová, doc. Jančárik, doc. Žiška,
prof. Janíček, M. Bachratá
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia a voľba overovateľov zápisnice
3. Aktuálne otázky FEI STU
4. Schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu po úprave dotácie
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu propagačnej kampane v roku 2015
6. Prerokovanie návrhu použitia nevyčerpaných prostriedkov zo mzdového fondu
a z prostriedkov na tovary a služby pridelených pracoviskám
7. Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU na akademický rok
2015/2016
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Po privítaní prítomných senátorov
a hostí sa spýtal, či súhlasia s programom dnešného zasadnutia.
Diskusia: doc. Vajda – podal pozmeňujúci návrh, aby sa z rokovania stiahli body 5. a 6.,
nakoľko senátori nedostali k týmto bodom žiadne materiály a zmeniť názov 4. bodu - slovo
prerokovanie na schvaľovanie.
Ing. Poljovka a doc. Rosinová – súhlasili s názorom doc. Vajdu a vyjadrili nespokojnosť
s tým, že k týmto bodom členovia AS nedostali materiály, hoci ich dekan fakulty zaslal
predsedovi AS. Doc. Rosinová žiadala predložiť písomné znenie návrhov k bodom 5. a 6.
aspoň priamo na rokovaní.
Dekan fakulty dal kolovať svoje listy predsedovi AS FEI z 27.10., kde boli návrhy k bodom
5. a 6.
Prof. Uherek sa ospravedlnil, že oba materiály k bodom 5 a 6 dostal, ale nepovažoval za
potrebné ich poslať ďalej, nakoľko šlo o jednoduché stručné návrhy. Dekan fakulty vysvetlil,
že ak bod 5 senát dnes neodsúhlasí, začiatkom roka 2015 by sa nemohli použiť žiadne
finančné prostriedky na januárové akcie ako napr. Deň otvorených dverí.
Doc. Vajda po dekanovom vysvetlení svoj pozmeňujúci návrh stiahol.
Predseda požiadal o hlasovanie za program dnešného rokovania:
za -22, proti - 0, zdržali sa – 0
Program bol jednomyseľne odsúhlasený.
K bodu 2 – Kontrola zápisnice z ostatného zasadnutia a voľba overovateľov zápisnice
Predseda senátu skonštatoval, že zápisnica z ostatného zasadnutia AS bola overená a dostali
ju všetci senátori.
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Doc. Róka – pripomenul, že na web- stránke fakulty nenašiel stanovisko Ekonomickej
komisie AS FEI k výsledkom hospodárenie FEI STU za obdobie rokov 2011- 2013.
Tajomníčka senátu to zariadi.
Predseda senátu dal hlasovať o schválení zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI.
Hlasovanie: za- 21, proti-0, zdržali sa-0, nehlasoval-1
Za overovateľov dnešnej zápisnice boli navrhnutí: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. a Ing.
Michal Hanic.
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Beláň a Ing. Poljovka.
Hlasovanie: za–19, proti-0, zdržali sa-2, nehlasoval-1
K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
Pán dekan povedal, že dnes doobeda sa na zasadnutí Vedeckej rady spýtal pána rektora, či je
niečo nové s verejným obstarávaním pre časť UVP lokalizovanú na FEI. Pán rektor povedal,
že je to stále na kontrole na ministerstve.
K bodu 4 – Schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu po úprave dotácie
Návrh zmeny rozpočtu uviedol dekan fakulty a pokračoval tajomník fakulty Mgr. Miklovič.
Dňa 30.6.2014 schválil AS STU úpravu rozpisu neúčelovej dotácie na bežné výdavky
pre FEI STU, pričom tieto sa navýšili na strane príjmov o 177 386 €. Podľa predloženého
návrhu z tejto čiastky pôjde 130 111 € na štipendiá doktorandov, zvyšná suma sa použije na
vykrytie nižších reálnych príjmov oproti plánovanému rozpočtu z réžie projektov
a z podnikateľskej činnosti.
Predseda požiadal predsedu Ekonomickej komisie AS FEI doc. Róku o stanovisko komisie
k materiálu.
Doc. Róka povedal, že stanovisko nemá, lebo sa komisia nestretla.
Diskusia:
V diskusii vystúpili: doc. Vajda, ktorý sa pýtal prečo sa suma 130 111 € neprerozdelí do
mzdového fondu podľa platných kritérií, doc. Rosinová, ktorá diskutovala problém
s hradením štipendií doktorandov prijatých v roku 2012 a podporila návrh dekana a doc.
Róka, ktorý upozornil na otázku pomerného pridelenia prostriedkov v prípade prestupu
doktoranda počas roka 2014.
Hlasovanie k materiálu:
za-20, proti-0, zdržali sa-1, nehlasoval -1
Predložený materiál vedenia bol schválený.
Materiál bude tvoriť prílohu zápisnice.
K bodu 5 – Prerokovanie návrhu rozpočtu propagačnej kampane v roku 2015
Návrh na rozpočet propagačnej kampane na rok 2015 v celkovej výške 25 tisíc Eur uviedol
dekan fakulty. Vysvetlil prítomným, že keďže hlavná časť propagácie sa realizuje v danom
kalendárnom roku pred schvaľovaním rozpočtu FEI, je nutné navrhnúť rozpočet propagačnej
kampane už teraz. Doplnil ho prodekan Žiška.
V diskusii sa doc. Rosinová pýtala doc. Žišku, kedy sa bude kreovať propagačná komisia
a aká bude jej stratégia? Doc. Žiška povedal, že do konca januára 2015.
Ďalej v diskusii vystúpili doc. Poljovka, doc. Hinca a doc. Vajda.
AS FEI STU prerokoval návrh rozpočtu propagačnej kampane v roku 2015.
Hlasovanie: za-16, proti-1, zdržali sa -3
Materiál bude tvoriť prílohu zápisnice.
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K bodu 6 – Prerokovanie návrhu použitia nevyčerpaných prostriedkov zo mzdového
fondu a z prostriedkov na tovary a služby pridelených pracoviskám
Návrh dekana prečítal prof. Uherek. V záujme plynulého a efektívneho využívania finančných
prostriedkov pridelených pracoviskám navrhuje vedenie fakulty, aby nevyčerpané finančné
prostriedky zo mzdového fondu a z prostriedkov na Tovary a Služby pridelené na rok 2014
bolo možné pracoviskám dočerpať v priebehu roka 2015.
Dekan tiež upozornil, aby sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 nezabudlo na pripočítanie
prípadnej prenesenej sumy z roka 2014.
V diskusii vystúpili:
Doc. Bittera, doc. Vajda a doc. Róka.
Návrh uznesenia AS FEI č. 6.1:
AS FEI STU súhlasí s návrhom vedenia fakulty o možnosti dočerpať finančné prostriedky zo
mzdového fondu a z prostriedkov na Tovary a Služby pridelené v roku 2014 v priebehu roka
2015.
Hlasovanie: za-20, proti-0, zdržali sa-0
Navrhnuté uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
K bodu 7 – Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU na
akademický rok 2015/2016
Materiál vedenia fakulty uviedol prodekan Oravec. Všetci prítomní materiál dostali.
Na utorkovom zasadnutí Predsedníctva AS sa senátori pýtali na možnosť otvorenia
dištančného vzdelávania v inžinierskom štúdiu. Dekan sa vtedy dohodol, že predloží túto
otázku na zasadnutí Vedeckej rady, ktoré sa bude konať 9.12.2014 doobeda, pretože formu
štúdia schvaľuje Vedecká rada, AS sa k forme štúdia iba vyjadruje.
Pán prodekan povedal, že Vedecká rada nie je jednoznačne ani za ani proti zavedeniu tejto
metódy v dennej forme štúdia v IŠ, treba najprv analyzovať stav v dištančnom vzdelávaní.
Predseda požiadal na zasadnutí predsedníctva AS FEI 2.12.2014 predsedu Pedagogickej
komisie AS FEI, aby komisia materiál prerokovala, preto vyzval predsedu tejto komisie Ing.
Poljovku o stanovisko komisie. Ing. Poljovka stanovisko komisie prečítal. Stanovisko bude
prílohou zápisnice.
Prodekan Oravec uviedol, že podmienky prijímania na inžinierske štúdium nezávisia od toho,
či sa bude realizovať prezenčnou alebo dištančnou metódou, preto v podmienkach netreba
uvádzať možnosť dištančného štúdia, aj keby sa realizovalo.
Prof. Uherek na záver diskusie zdôraznil, že všetky vety o dištančnom vzdelávaní budú
z materiálu vyčiarknuté.
Požiadal o hlasovanie k materiálu: za-20, proti -0, zdržali sa-0.
Upravený materiál vedenia fakulty bol prijatý jednomyseľne.
Materiál bude tvoriť prílohu zápisnice.
K bodu 8 – Rôzne
V tomto bode doc. Bittera požiadal nového senátora Ing. Bistáka, nech si rozmyslí, v ktorej
pracovnej komisii senátu chce pracovať a dá mu to na vedomie.
Prof. Uherek povedal, že je toho názoru, že pracovné komisie by mali zasadnúť
k príslušným materiálom automaticky, bez vyzvania a pripraviť na zasadnutie
k materiálu stanovisko.
Doc. Rudolf diskutoval problém predsedov komisii so zvolaním príslušnej komisie, keďže
členovia AS dostávajú podklady na rokovanie neskôr ako je v rokovacom poriadku
stanovených 5 pracovných dní pred zasadaním AS.
Doc. Vajda – zdôraznil, že na rokovaní pracovných skupín by mal byť aj niektorý člen
vedenia fakulty.
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Ďalej sa pýtal, či je na web stránke FEI miesto, kde môže každý člen akademickej obce
prezentovať svoj názor?
Ing. Beňo povedal, že to nie je v rámci STU vyriešené.
Doc. Rosinová – upozornila, že v programe chýbal bod priebežná kontrola rozpočtu fakulty a
požiadala pána tajomníka , či by mohol predložiť priebežný stav hospodárenia fakulty.
Tajomník fakulty prisľúbil, že do konca týždňa materiál pošle.
K bodu 9 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaželal im krásne
prežitie vianočných sviatkov.

Overovatelia: doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.
Ing. Michal Hanic

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

