Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 22
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI, ktoré sa konalo dňa 22.9.2015 o 14 hod. v zasadačke
dekana
Prítomní: členovia predsedníctva

Ospravedlnení: Ing. Poljovka

Hostia: Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Bittera, prof. Janíček, doc.
Róka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Zabezpečenie volieb do ŠČ AS FEI
Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 29.9.2015
Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie predsedníctva otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek.
Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach fakulty hovorila z poverenia pána dekana, ktorý bol neprítomný,
prof. Stopjaková.
Prodekanka Stopjaková povedala, že včera,t.j. 21.9.2015, bolo slávnostné otvorenie nového
akademického roka 2015/2016. Nový semester začal podľa novej akreditácie. Fakulta
očakáva rozhodnutieakreditačnej komisie. Uviedla tiež, že vedenie fakulty pripravuje
dlhodobý zámer fakulty, jeho návrh prediskutuje najprv na pripravovanom stretnutí
profesorov a výjazdnom kolégiu dekana (počas Elosysu). Následne bude návrh dlhodobého
zámeru daný na pripomienkovanie akademickej obci.
Ďalej vystúpil tajomník Mgr. Miklovič, ktorý stručne informoval o finančnej situácii fakulty.
O aktuálnom stave revitalizácie fakulty obšírne informoval prof. Janíček.
Dňa 21.8.2015 boli podpísané s firmou Strabag protokoly o odovzdaní, nie prevzatí stavby.
Súčasťou protokolu je vyčíslenie škôd na 48 stranách. Je otázne, či sú oprávnené.
Prvá etapa je skončená, teraz nás čaká 2. etapa (medzi bloky), ktorá by mala byť ukončená
20.10.2015. Toto sa má realizovať v rámci 3. etapy stavby.
Očakávame ešte 3. etapu - práce na kanalizáciách, ktoré sa začnú robiť od 28.9.2015. Musia
sa urobiť všetky stúpačky ( 64), čo zapríčiní problémy s vodou, minimálne týždeň budú

odstavené niektoré posluchárne, stravovacie zariadenia aj toalety. K príslušnej zmluve musí
dať stanovisko ešte MŠVVaŠ SR.
Prof. Janíček oznámil, že nové žalúzie sa oficiálne môžu začať používať od 25.9.2015 od 16
hod. Každý ústav dostal k tomu 30 stranový manuál.
Diskusia:
V diskusii sa doc. Rosinová pýtala na pasportizáciu miestností.
Tajomník odpovedal, že ešte sa na tom pracuje.
Vedenie pripravuje aj náčrt dlhodobého zámeru fakulty a nový návrh kritérií rozdelenia
dotácie.
Doc. Róka sa prodekaniek Stopjakovej a Miklovičovej pýtal na otázku nových kritérií.
Doc. Rosinová sa ďalej pýtala na Univerzitný vedecký park, ktorý bol otvorený 1.7.2015.
UVP má dve centrá – jedno je v Mlynskej doline a druhé v centre mesta.
Doc. Rosinová požiadala vedenie, aby senátori dostali o fungovaní a spôsobe financovania
UVP informácie.
Predseda prisľúbil, že na vedení fakulty požiada o podrobnejšie informácie o UVP na
najbližšie zasadnutie senátu.
K bodu 3 - Zabezpečenie volieb do ŠČ AS FEI
V tomto bode programu vystúpil predseda študentskej časti AS Ing. Beňo.
Prečítal body harmonogramu pripravovaných volieb do ŠČ AS a uviedol dokument Volebný
poriadok pre voľby do ŠČ AS FEI.
Po diskusii k materiálusa členovia predsedníctva dohodli, že Ing. Beňo pošle predsedovi
znenie návrhu volebného poriadku pre voľby do ŠČ AS, aby to mohli následne dostať všetci
senátori. Legislatívna komisia tieto materiály prerokuje na stretnutí, ktoré zvolá jej predseda
Ing. Jókay.
K bodu 4 – Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 29.9.2015
Predseda sa pýtal prodekanov, či majú nejaké materiály na prerokovanie.
Tajomník požiadal doc. Róku o stretnutie s členmi EK AS FEI, aby boli na zasadnutí
predložené ekonomické materiály komisiou predrokované.
K bodu 4 – Rôzne
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

Prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU

Zapísala: Vlačikyová

