Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Zápisnica AS FEI STU č. 16/2015
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 17.2.2015 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 17
Ospravedlnený: doc. Bittera
Študentská časť: 9
Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Pavlovičová, prof. Janíček, prof. Smieško, doc.
Harmatha
Program:
1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
2. Aktuálne otázky FEI STU
- Informácia o aktuálnom stave od dekana FEI STU
- Informácia o stave hospodárenie FEI STU
3. Prerokovanie a schválenie návrhov prodekanov
4. Prerokovanie a schválenie členov VR FEI STU
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na propagáciu FEI STU v roku 2015
6. Informácia o dodatočných nákladoch spojených s revitalizáciou objektov FEI STU
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, skrutátorov a volebnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Po privítaní prítomných senátorov
a hostí požiadal o schválenie predloženého programu.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Jókay s návrhom, aby sa bod 6 preložil pred bod 3.
Hlasovanie o zmene v programe: za -26, proti-0, zdržali sa- 0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Ďalej navrhol predseda určiť overovateľov zápisnice.
Navrhnutí boli: doc. Ušák a Ing. Beňo.
Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-2
Za overovateľov zápisnice boli určení: doc. Ušák a Ing. Beňo.
Nakoľko na dnešnom zasadnutí bude potrebné v dvoch bodoch programu tajne hlasovať,
predseda požiadal o zvolenie dvoch skrutátorov a volebnú komisiu.
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Rudolf a A. Weinzettl.
Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-2
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: Ing. Jókay, Ing. Poljovka a Ing. Beňo.
Hlasovanie: za-23, proti-0, zdržali sa-3
Volebná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Jókay, Ing. Poljovka a Ing. Beňo.
Na záver prvého bodu programu sa predseda pýtal, či má niekto nejaké námietky voči
Zápisnici AS FEI č. 15 z ostatného zasadnutia senátu 9.12 2014, ktorá bola overená a dostali
ju všetci prítomní senátori.
Ku zápisnici neboli žiadne formálne pripomienky, do diskusie sa prihlásil doc. Rudolf
s otázkou, či boli splnené všetky uznesenia (napr. ustanovenie propagačnej komisie, priebežné
informovanie o stave hospodárenia a pod.) a poslané všetky sľúbené materiály?
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Predseda senátu skonštatoval, že propagačná komisia bola ustanovená zo zástupcov ústavov,
vedie ju prodekan Žiška, písomná informácia o stave hospodárenia neprišla.
Navrhol, že v budúcnosti bude kontrola plnenia uznesení súčasťou bodu 1.
Hlasovanie o schválení Zápisnice AS FEI č. 15/2014: za-26, proti-0, zdržali sa-0
Uznesenie č. 1/16/2015:
AS FEI STU schvaľuje zápisnicu AS FEI č. 15/2014.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
- Informácia o aktuálnom stave od dekana FEI STU
- Informácia o stave hospodárenie FEI STU
Pán dekan oboznámil prítomných s návštevou prezidenta SR Andreja Kisku na FEI STU.
Návšteva sa uskutočnila dnes doobeda. Po krátkych stretnutiach s vedením STU a študentmi
na rektoráte, prišiel pán prezident na FEI STU. Jeho program pozostával z krátkeho stretnutia
s vedením FEI STU a návštevy Národného centra robotiky a laboratórií ÚEF. Následne sa
presunul na FIIT. Pán dekan odovzdal prítomným pozdrav od pána prezidenta.
Pán dekan poveril prof. Janíčka koordináciou aktivít súvisiacich so stavbou zo strany FEI,
preto ho ďalej požiadal o slovo.
Následne poprosil členov AS FEI STU o pochopenie pri procese revitalizácie objektu FEI
STU, najmä čo sa týka financovania projektu, keďže reálne výdavky, ktorými sa musí na
projekte podieľať FEI, sú ťažko vopred vyčísliteľné. Požiadal predsedníctvo AS FEI, aby bol
vždy niekto z nich prítomný na zasadnutiach komisie pre prestavbu fakulty. Prvé rokovanie
komisie sa uskutočnilo už v pondelok 16.2. o 11:00, za PAS sa ho zúčastnila doc. Rosinová.
Okrem poverených pracovníkov sú vítaní aj riaditelia jednotlivých ústavov a inštitútov. Je
potrebné si uvedomiť, že neexistuje priestor na verejné obstarávanie v súvislosti so
zabezpečením pomocných prác pri prestavbe. Z tohto dôvodu sa prikročí k dohodám so
študentmi brigádnikmi, ktorí budú platení systémom odmien. Poukázal tiež na bod zmluvy,
podľa ktorej sa všetky neoprávnené výdavky musia ošetriť formou dodatku k zmluve.
Urýchlene preto treba sústrediť všetky špecifické požiadavky, ktoré by sa mali zapracovať do
dodatku, nakoľko je reálne uplatniť len jediný dodatok, ktorý sa musí sformulovať do 15.
marca. Je potrebné si vážiť ľudí, ktorí podávajú výkony a pomáhajú k hladkému priebehu
tohto procesu. Zároveň treba zvážiť únosnú mieru finančného zaťaženia fakulty, aby neboli
ukrátení zamestnanci na mzdách.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých zainteresovaných budú zodpovední Ing.
Kukučka a doc. Kopča.
Prof. Janíček upozornil, že ak niekto bude potrebovať likvidovať nejaký odpad pri sťahovaní,
nahlási to na RTPČ ( pani Červenáková). Budú pripravené kontajnery na odpad.
Každý pondelok bude o 11 hod. v B-klube stretnutie o aktuálnych problémoch
prestavby. Prof. Janíček požiadal prítomných senátorov, aby sa týchto porád zúčastňovali, ak
budú mať možnosť.
Prof. Janíček poznamenal, že členovia AS STU žiadajú o presné vyčíslenie sumy, ktorú má
rektorát k dispozícii na činnosti súvisiace s prestavbou, suma predstavuje 7% podiel na
financovaní – neoprávnené náklady. Je tiež potrebné vypracovať dokument o postupe
jednotlivých ústavov pri prestavbe, tento sa vytvorí po prvých stretnutiach komisie. Prof.
Janíček poukázal na fakt, že súčasný stav nie je rozpočtové provizórium, avšak treba vyčísliť
dlhy z minulých rokov.
Zdôraznil, že platnosť zmluvy s firmou Strabag je do 21. 7. 2015.
Ďalej požiadal o slovo Ing. Hanic – podpredseda študentskej časti AS, ktorý oznámil, že na
práce spojené so sťahovaním ťažkých vecí ako napr. nábytku sa využijú študenti fakulty, ktorí
budú vyškolení z hľadiska bezpečnosti. Rieši to s Ing. Kukučkom. Študenti budú po zaškolení
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vyzvaní pedagogickým oddelením, aby prišli podpísať bezpečnostné pokyny. Apeloval na
prítomných, aby si dávali pozor aj na osobné veci.
Potom odovzdal dekan slovo pánovi tajomníkovi, ktorý informoval o aktuálnej finančnej
situácii. Je potrebné si aj tento rok rozlíšiť, ktoré kroky je možné a ktoré je potrebné
realizovať na začiatku roka. Výročná správa (aspoň jej tabuľková časť) bude hotová v marci.
Tajomník poukázal na problémy spojené so spárovaním reálnych výdavkov s plánmi rozpočtu
v roku 2014. Zatiaľ ešte nie je známy rozpočet ani metodika ministerstva na tento rok.
Likvidita účtov je sledovaná denne. Tajomník informoval o aktuálnom stave na účtoch.
Do 13. 4. 2015 vypracuje správu o hospodárení fakulty.
V diskusii sa doc. Rosinová pýtala na prehľad finančných prostriedkov, ktoré čerpali ústavy
za rok 2014.
Pán tajomník odpovedal, že je to interná vec ústavu a riaditelia sú mesačne informovaní.
Ďalej sa doc. Rosinová pýtala na financovanie doktorandov.
Pán tajomník odpovedal, že mechanizmus rozdeľovania bol dodržaný.
Doc. Vajda v diskusii zdôraznil kontrolnú funkciu senátu podľa Vysokoškolského zákona.
Potom oznámil, že minister včera podpísal Dotačnú zmluvu.
K bodu 6 – Informácia o dodatočných nákladoch spojených s revitalizáciou objektov
FEI STU
Tento bod uviedol dekan fakulty prof. Oravec a následne odovzdal slovo pánovi tajomníkovi,
ktorý vypracoval predkladaný materiál.
Pán tajomník povedal, že všetci prítomní dostali materiál vedenia fakulty, kde sú podrobne
rozpísané predpokladané výdavky na rok 2015.
Nakoľko tieto výdavky nie je možné zodpovedne naplánovať, za najefektívnejšie riešenie
považuje navýšiť rezervu dekana v Rozpočte FEU STU za rok 2015 o maximálnu
predpokladanú sumu.
V diskusii vystúpili:
Doc. Vajda- naša fakulta nevyčerpala 1,4 mil. €, preto treba tlačiť na senát STU, zdôraznil, že
rezerva dekana musí byť účelová.
Prof. Oravec – pripomenul, že po skončení blokov B,C,D a E nás ešte čaká prestavba bloku
A a ostatných častí, ktoré nie sú teraz predmetom zmluvy, preto treba hľadať finančné
prostriedky.
Predseda Ekonomickej komisie AS FEI doc. Róka prečítal stanovisko EK k materiálu vedenia
fakulty. EK AS FEI sa stretla dňa 16. 2. 2015 a k materiálu nemá pripomienky, navrhuje ho
senátu zobrať na vedomie. Predbežne súhlasí s návrhom na navýšenie rezervy dekana
o maximálnu predpokladanú sumu, ktorej spresnenie očakáva v blízkej budúcnosti.
Stanovisko bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.
K bodu 3 – Prerokovanie a schválenie návrhov prodekanov
Návrh na vymenovanie 4 členov vedenia – prodekanov uviedol s krátkym odôvodnením
dekan fakulty. Materiály všetci prítomní senátori dostali v elektronickej podobe.
V abecednom poradí:
1. návrh – doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. – prodekan pre bakalárske štúdium
2. návrh – Dr.rer.nat. Martin Drozda – prodekan pre zahraničné vzťahy
3. návrh – doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. – prodekanka pre inžinierske a doktorandské
štúdium
4. návrh – prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. – prodekanka za vedu a výskum
Predseda senátu požiadal o tajné hlasovanie k návrhu dekana na vymenovanie členov vedenia.
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Po tajnom hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo spolu 26 prítomných senátorov (obe časti AS
FEI) vyhlásil výsledky hlasovania Ing. Jókay (výsledky sú v prílohe zápisnice).
Všetci navrhnutí členovia vedenia boli odsúhlasení väčšinou hlasov.
Uznesenie č. 2/16/2015:
AS FEI STU schválil väčšinou hlasov návrh dekana na prodekanov FEI STU na obdobie
od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019.
K bodu 4 – Prerokovanie a schválenie členov VR FEI STU
Návrh na zloženie vedeckej rady FEI STU uviedol dekan fakulty. Povedal, že vzhľadom
k tomu, že 28. 2. 2015 končí členstvo všetkým členom vedeckej rady okrem dvoch, musí
navrhnúť nové zloženie vedeckej rady.
Členmi sú najmä významní profesori z jednotlivých študijných odborov. Návrh predpokladá
menej členov ako doteraz, rovnomerne rozdelený medzi oblasti výskumu 15: Elektrotechnika
a elektroenergetika a oblasť výskumu 16: Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
Vedecká rada má 24 členov, z nich 7 je externých.
Dvom členom - doc. Čičákovi (dekan FIIT) a prof. Masarikovi (dekan FMFI UK) končí
funkčné obdobie 29. 2. 2016, preto sa ich hlasovanie netýka.
Hlasovanie sa netýka ani dekana našej fakulty, ktorý je automaticky členom vedeckej rady.
Diskusia:
Doc. Rosinová – technická poznámka, že prof. Vokorokos nie je dekan FEI TU Košice, ale
prodekan. Okrem toho skonštatovala, že jej v navrhovanom zložení chýbajú niektoré mená
vyznamných odborníkov (prof. DrSc.) a spýtala sa, či možno v budúcnosti doplniť zloženie
VR.
Doc. Vajda – vyjadril nespokojnosť s rozdelením členov vedeckej rady podľa ústavov.
Prof. Oravec – vysvetlil, že každý ústav má jedného zástupcu, ostatní sú iba zhodou okolností
z jedného ústavu (napr. rektor, prodekanka).
Predseda po diskusii požiadal o tajné hlasovanie.
Hlasovania sa zúčastnilo 26 senátorov z oboch časti senátu.
Ing. Jókay vyhlásil výsledky hlasovania (výsledky sú v prílohe zápisnice).
Uznesenie č. 3/16/2015:
Zloženie vedeckej rady FEI STU na obdobie od 1.3.2015 do 28.2.2019 bolo schválené
väčšinou z prítomných.
K bodu 5 -Prerokovanie a schválenie rozpočtu na propagáciu FEI STU v roku 2015
Materiál vedenia fakulty dostali všetci prítomní senátori elektronickou poštou.
Bližšie ho uviedol dekan fakulty.
Návrh rozpočtu propagácie štúdia na FEI STU pre rok 2015:
Kreatíva náborovej kampane a propagačné materiály - 10 000 €
Online komunikácia FEI STU v náborovej kampani - 15 700 €
Outdoorová komunikácia - 19 800 €
Spolu 45 500 €
Diskusia:
Doc. Vajda sa pýtal z akých prostriedkov, z bežnej dotácie?
Tajomník odpovedal, že nie z bežnej dotácie, ale z viacerých zdrojov (dary a granty,
podnikateľská činnosť, atď.)
Ing. Chromý – nemôže sa na propagáciu použiť fakultná stránka?
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Doc. Hinca – hlavná stránka fakulty je nedostatočná.
PhDr. Belasová - aké je zloženie propagačnej komisie?
Dekan – nie je tu doc. Žiška, ktorý to mal na starosti, vedenie dalo návrh rámca na
financovanie kampane, konkrétne to môže byť rozpísané možno v marci
Doc. Róka – EK AS zasadala aj k tomuto materiálu v pondelok 16. 2. 2015, schválila ho
s pripomienkami a navrhuje ho doplniť (stanovisko bude tvoriť prílohu zápisnice).
Tajomník fakulty zdôraznil, že teraz je dôležité schváliť finančnú stránku a nie praktickú
stránku rozpočtu na propagáciu FEI.
Doc. Vajda navrhol schváliť iba predloženú sumu.
Doc. Rosinová sa priklonila k návrhu doc. Vajdu.
Dekan pripomenul, že 9. 12. 2014 senát schválil uznesenie k návrhu na rozpočet propagačnej
kampane- sumu 25 tisíc €, z ktorých sa zatiaľ nečerpalo nič. Na akciu Deň otvorených dverí
na FEI nikto nepýtal peniaze.
Prof. Uherek – zdôraznil, že je nutné materiál schváliť dnes, lebo už sa budú prijímať
prihlášky na fakultu.
V diskusii bol tiež vyjadrený názor, že uvedená suma je nízka, ale musí odrážať reálne
možnosti fakulty.
Predseda na záver diskusie požiadal o hlasovanie k návrhu dekana s tým, že sa odsúhlasí iba
celková suma vyčlenená na propagáciu štúdia na FEI STU v roku 2015.
Hlasovanie spoločné: za-21, proti-1, zdržali sa-3
Uznesenie č. 4/16/2015:
AS FEI STU schvaľuje na propagáciu štúdia na FEI STU pre rok 2015 sumu v
maximálnej výške 45 500 EUR väčšinou hlasov.
K bodu 7 – Rôzne
V tomto bode programu vystúpil predseda RVŠ prof. Smieško, ktorý informoval o zasadnutí
Rady vysokých škôl, nedostatočnom financovaní projektov APVV v minulom roku a o
príprave nového VŠ zákona.
Prof. Uherek – informoval, že nový senátor Ing. Bisták prejavil záujem pracovať
v Ekonomickej komisii AS FEI.
Doc. Róka – pýtal sa na finančné ohodnotenie pracovníkov, ktorí sa venujú zahraničným
študentom, ktorí sem prichádzajú v rámci ERASMU – bývalý dekan to totiž zamietol.
Dekan odpovedal, že sa to bude snažiť vyriešiť.
Doc. Rosinová – pýtala sa, či by sa nemohol urobiť predbežný plán zasadnutí.
Prof. Uherek – skúsi to v spolupráci s dekanom navrhnúť a pošle to všetkým senátorom.
Doc. Pavlovičová – informovala o počte študentov Bc. štúdia v letnom semestri (informácia
od doc. Jančárika, ktorý nebol prítomný) - zo 665 prijatých v ZS je pokles na 387 t.j. pokles
o 41,8 %, čo je alarmujúci stav.
Prof. Uherek pošle tabuľku elektronicky členom AS FEI.
Predseda senátu oznámil, že vyhlási doplňovacie voľby do AS FEI STU na Ústave
elektrotechniky namiesto doc. Bitteru a na Ústave elektroniky a fotoniky namiesto prof.
Stopjakovej, nakoľko títo dvaja senátori sa stali prodekanmi a po vymenovaní do funkcie
nemôžu byť podľa zákona o VŠ členmi AS a ich členstvo sa automaticky končí.
Doc. Beláň sa pýtal, aký osud má smernica o štrukturálnych fondoch.
Dekan odpovedal, že smernica existuje, ale treba doladiť niektoré detaily a urýchlene ju
uviesť do života.
Doc. Rosinová pripomenula, že v máji 2015 sa budú konať voľby do AS STU.
Ing. Jókay – predseda Legislatívnej komisie AS FEI začne s prípravou legislatívnych
materiálov pre voľby do AS FEI (voľby do študentskej časti sa uskutočnia na jeseň 2015).
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K bodu 8 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Ing. Peter Beňo

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

