Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 17
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 24.3.2015 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 17
Ospravedlnený: Dr. Dunajčík
Študentská časť: 6
Ospravedlnení: Ing. Beňo, Bc. Šimek, Ing. Štibraný
Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, doc. Bittera,
Dr. Drozda, prof. Janíček, doc. Harmatha, M. Bachratá
Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov, skrutátorov a
volebnej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
4. Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
5. Oboznámenie s výsledkami doplňovacích volieb do AS FEI na ÚE a ÚEF
6. Schválenie harmonogramu volieb členov AS STU za FEI STU a organizačné pokyny
7. Voľba volebných komisií pre voľby do Zamestnaneckej a Študentskej časti AS STU
za FEI STU, voľba predsedov komisií
8. Voľba predsedu Zamestnaneckej časti AS FEI STU a predsedu Komisie AS FEI pre
vedu, výskum a rozvoj fakulty
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí
Rokovanie otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek.
Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 - Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov zápisnice,
skrutátorov a volebnej komisie
Prof. Uherek doplnil bod 4. o aktuálny stav revitalizácie fakulty a spýtal sa prítomných, či
súhlasia s predloženým programom rokovania.
Do diskusie sa prihlásil doc. Vajda s otázkou, prečo senátori nedostali písomný materiál k
stavu hospodárenia fakulty a navrhol za týchto okolností stav hospodárenia vypustiť z
programu.
Predseda odpovedal, že písomný materiál bude až na budúcom zasadnutí, nakoľko sa k tejto
otázke ešte nestretla Ekonomická komisia AS FEI s tajomníkom fakulty.
Tajomník fakulty prisľúbil, že bude iniciátorom stretnutia a do budúceho senátu materiál
pripraví.
Program bude upravený takto:
Bod 4 - Aktuálne otázky FEI STU a stav revitalizácie fakulty
Bod 9 - Rôzne + informácia zo ŠR VŠ
Hlasovanie za upravený program: za-21, proti 0, zdržali sa-0
Upravený program rokovania bol prijatý všetkými prítomnými jednomyseľne.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Vajda a Ing. Hanic.
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Rosinová, a Ing. Jagelka.
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Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: prof. Hubinský, PhDr. Belasová a Ing. Chromý.
Hlasovanie: za – 20 , proti-0, zdržali sa-3
Zloženie volebnej komisie bolo schválené.
K bodu 3 – Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS
FEI
Predseda skonštatoval, že všetky uznesenia z ostatnej zápisnice boli splnené, zápisnica bola
overená a zaslaná všetkým senátorom.
Hlasovanie: za- 22, proti-0, zdržali sa-1
K bodu 4 – Aktuálne otázky FEI STU, stav revitalizácie FEI
Pán dekan v tomto bode programu vystúpil s informáciami, že na zasadnutí vedeckej rady dňa
28.4.2015 bude hlavným bodom programu prerokovanie študijných programov všetkých troch
stupňov štúdia na fakulte. Postup prípravy študijných programov sa tento rok líši od iných
tým, že prebieha komplexná akreditácia a nie sú ešte jasné závery.
Ďalej povedal, že pán rektor na ostatnej návšteve fakulty spomenul, že naša fakulta by mohla
dostať finančné prostriedky 543 tisíc € z fondu obnovy STU. Tieto by sa použili na
revitalizáciu 1 až 2 medziblokov. Tieto prostriedky boli aj predmetom rokovania kolégia
rektora, musí ich ešte schváliť AS STU.
V diskusii vystúpil doc. Vajda, ktorý sa zúčastnil stretnutia EK AS STU.
Členovia EK AS požiadali rektora, aby predložil perspektívny plán čerpania finančných
prostriedkov z fondu obnovy na jednotlivé fakulty STU.
Ďalej doc. Vajda pripomenul, že fakulta má možnosť požičať si finančné prostriedky
z predaja majetku STU, ktoré ale musia byť do 10 rokov vrátené.
Prof. Janíček v diskusii oponoval doc. Vajdovi, že spomínané finančné prostriedky z predaja
STU sú blokované a sú určené na neoprávnené náklady pri budovaní vedeckého parku.
Dekan požiadal doc. Vajdu, aby v spolupráci s kvestorom a tajomníkom zistil presné sumy,
ktoré by fakulta mohla získať.
K stavu revitalizácie fakulty sa vyjadril prof. Janíček.
Práce postupujú viac - menej v súlade s harmonogramom prác. Objavujú sa samozrejme
technické aj organizačné problémy, ale tie sa priebežne riešia.
K bodu 5 – Oboznámenie s výsledkami doplňovacích volieb do AS FEI na ÚE a ÚEF
Predseda senátu predstavil na zasadnutí dvoch nových členov senátu.
Na Ústave elektrotechniky bol zvolený Ing. Branislav Korenko, PhD. a na Ústave
elektroniky a fotoniky doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Doc. Žiška bude pracovať v komisii pre vedu a výskum a Ing. Korenko sa ešte rozhodne
a oznámi to na nasledujúcom zasadnutí senátu.
K bodu 6 – Schválenie harmonogramu volieb členov AS STU za FEI STU a organizačné
pokyny
V tomto bode programu požiadal predseda senátu o predloženie materiálov predsedu
Legislatívnej komisie senátu Ing. Jókaya. Materiály k voľbám dostali všetci senátori pred
zasadnutím.
Ing. Jókay povedal, že nestihol zvolať komisiu, preto vypracoval materiál (Harmonogram a
organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU) sám tak, že aktualizoval
materiál z ostatných volieb. Nikto z prítomných nemal námietky ani pripomienky
k predloženému materiálu. M. Hanic zo študentskej časti povedal, že voľby v študentskej časti
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sa budú riadiť tými istými termínmi a organizačnými pokynmi, budú mať len osobitné miesto
konania a čas volieb (od 10.00 do 14.00).
Každý volebný obvod si voľby riadi sám, ale termíny sú záväzné pre obe časti AS FEI.
Listina kandidátov bude zverejnená 20.4.2015 a samotné voľby do ZČ AS budú prebiehať
v dňoch 5. a 6.5.2015 v čase od 11.00 do 14.00 hod. pred B-klubom.
Študenti budú voliť v ten istý termín, iba miesto volieb do ŠČ AS bude prízemie Dbloku.
Ing. Hanic povedal, že do volebnej komisie ŠČ AS FEI sú navrhnutí: Ing. Hanic, Ing. Jagelka
a Halčin.
Diskusia:
Prof. Hubinský navrhol, či by nebolo vhodné, aby boli kandidáti predstavení na nejakom
stretnutí?
Doc. Rosinová sa pýtala Ing. Hanica, či aj študenti by radi predstavili kandidátov?
Ing. Hanic povedal, že asi by ťažko zohnali študentov.
Ing. Jókay – návrh by sa mohol vsunúť medzi 2. a 3. bod harmonogramu volieb.
Doc. Vajda – predstavovanie považuje za zbytočné, kandidáti by mali na jednu stranu formátu
A4 napísať svoje volebné tézy a tie by sa zverejnili, aby si ich každý mohol prečítať.
Doc. Rudolf sa pýtal, či je určené kvórum účastníkov volieb?
Prof. Vitko – kandidát by mal vedieť, v ktorej komisii chce pracovať.
Predseda požiadal o hlasovanie k návrhu prof. Hubinského zaradiť bod o predstavovaní do
harmonogramu volieb:
za-13, proti-4, zdržali sa-6
Návrh bol schválený väčšinou z prítomných.
Ing. Jókay dal návrh, aby sa doplnil 1. bod harmonogramu volieb o vetu, že v návrhu na
kandidáta môže byť aj volebný program maximálne na 1. normostranu.
Hlasovanie: za -20, proti-0, zdržali sa-1
Predložený návrh bol schválený väčšinou prítomných.
Ďalej Ing. Jókay navrhol do názvu materiálu doplniť aj študentskú časť s tým, že sa doplnia
špecifiká pre študentskú časť (časy a miesto konania, počet kandidátov, vzory návrhu
kandidáta a hlasovacieho lístka).
Hlasovanie: za -21, proti -0, zdržali sa-1
Návrh bol prijatý väčšinou hlasov.
Hlasovanie o materiáli ako celku: za-21, proti-0, zdržali sa-1
Voľba volebnej komisie pre voľby do ZČ AS STU:
Navrhnutí boli: Ing. Jókay, Ing. Poljovka, Ing. Bisták
Hlasovanie: za-18, proti-0, zdržali sa-3
Komisia si za predsedu zvolila Ing. M. Jókaya.
Voľba volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS STU:
Navrhnutí boli: Ing. Hanic, Ing. Jagelka, Bc. Šimek
Hlasovanie: za-21, proti-0, zdržal sa-1
Komisia si za predsedu zvolila Ing. M. Hanica.
Obe volebné komisie boli odsúhlasené väčšinou hlasov.
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K bodu 8 - Voľba predsedu Zamestnaneckej časti AS FEI STU a predsedu Komisie AS
FEI pre vedu a výskum a rozvoj fakulty
Predseda požiadal prítomných senátorov o návrhy:
Prof. Vitko navrhol doc. Beláňa a Ing. Bisták navrhol doc. Rosinovú.
Volieb sa zúčastnili iba senátori zo zamestnaneckej časti senátu.
Prítomných bolo 17 senátorov.
Volebná komisia po tajnom hlasovaní oznámila výsledky 1. kola volieb.
1. doc. Beláň – 8 hlasov
2. doc. Rosinová - 8 hlasov
Jeden hlasovací lístok bol prázdny, čiže neplatný.
Keďže výsledok bol nerozhodný, pristúpilo sa k 2 . kolu volieb.
Prítomných bolo 16 senátorov.
Výsledky 2. kola volieb:
1. doc. Beláň – 8 hlasov
2. doc. Rosinová – 8 hlasov
Nakoľko aj v 2. kole bol výsledok nerozhodný, predseda navrhol, aby sa o predsedovi
hlasovalo až na nasledujúcom zasadnutí senátu v apríli.
Za predsedu Komisie AS FEI pre vedu, výskum a rozvoj fakulty bol zvolený doc. M. Žiška.
K bodu 9 – Rôzne
V tomto bode programu požiadal o slovo Adam Weinzettl zo študentskej časti senátu, ktorý sa
zúčastnil valného zhromaždenia študentskej rady vysokých škôl a porozprával v krátkosti
o jeho priebehu. Informácie sa nachádzajú aj na web-stránke fakulty.
Ďalej vystúpil Ing. Hanic, ktorý povedal, že sa mu podarilo úspešne vybaviť licenciu softvéru
LabView od firmy National Instruments pre celu STU. Následne postup zavádzania licencie
na našej fakulte bude realizovaný na budúci týždeň, pričom o niečo neskôr bude zvolaná
akademická obec FEI STU, kde budú ľudom z akademickej obce poskytnuté všetky
informácie ohľadne používania licencie softvéru LabView. Licenciu je možné používať na
pedagogické účely, ale zároveň po vystavení špeciálneho potvrdenia je možné využívať danú
licenciu aj na výskumné účely.
K bodu 10 – Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným senátor a hosťom za účasť.

Overovatelia: doc. Ing. Ján Vajda, PhD.
Ing. Michal Hanic
Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová
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