Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 20
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 12.5.2015 o 14 hod. v zasadačke dekana
Prítomní: členovia predsedníctva
Ospravedlnený: Ing. Beňo
Hostia: prof. Oravec. Mgr. Miklovič. doc. Miklovičová, prof. Stopjaková, Ing. Poljovka, Ing. Jókay, doc.
Róka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015
Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 19.5.2015
Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie predsedníctva otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek.
Privítal prítomných členov predsedníctva a hostí. Na otázku, či by nebolo vhodné schvaľovanie
rozpočtu posunúť o týždeň, aby mali senátori viac času na prípravu, predseda povedal, že je pre
fakultu dôležité schváliť rozpočet čo najskôr, aby sa mohli realizovať potrebné zmeny. Je to aj
v záujme vedenia univerzity, navyše, ďalší týždeň by sa viacerí senátori nemohli zúčastniť rokovania
a vedenie fakulty už má tiež plánované akcie. Nakoľko materiály sú k dispozícii, nemal by byť problém
sa na rokovanie pripraviť a prerokovať návrh aj v Ekonomickej komisii.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu pán dekan informoval, že dnes bolo rokovanie kolégia dekana.
Ďalej povedal, že ku dnešnému dňu bolo prihlásených 1062 uchádzačov o štúdium na fakulte. Bude
ešte aj 2. kolo prijímacích pohovorov.
Od 1.5.2015 boli menovaní 3 noví riaditelia ústavov:
Ústav telekomunikácií – prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Ústav automobilovej mechatroniky – prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva – prof. Ing. Július Cirák, PhD.
Ostatné ústavy sú bez zmeny.
Pán dekan sa ešte krátko vyjadril k revitalizácii fakulty.
Predseda senátu potom vyhlásil výsledky volieb do AS STU, ktoré boli uverejnené na web stránke
fakulty.
Doc. Rosinová dodala, že všetky zápisnice z volieb do AS STU boli v poriadku doručené na AS STU.
K bodu 3 - Prerokovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015

Materiál uviedol dekan a odovzdal slovo tajomníkovi fakulty, uviedol, že písomný materiál zatiaľ
senátori ani členovia predsedníctva nedostali, lebo sa v ňom ešte robili úpravy na základe
pripomienok zo zasadnutia kolégia dekana, ktoré sa konalo doobeda. Tajomník vysvetlil filozofiu
a východiská pre vytvorenie rozpočtu FEI STU na rok 2015. Rozpočet bol kreovaný ako mierne
prebytkový. Ďalej uviedol spôsob tvorby príjmov rozpočtu. Detailnejšie sa venoval štruktúre výdavkov
rozpočtu. Osobitne vysvetlil objem finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy a odvody, ktoré sú
v návrhu rozpočtu na rok 2015 o 3,5 % nižšie ako v roku 2014. Rozdelenie dotácie na TaS zostáva
v roku 2015 na úrovni roku 2014.
Mimoriadne výdavky spojené s revitalizáciou objektov FEI sú v rozpočte plánované vo výške
116 100€. Je možné očakávať, v skutočnosti budú tieto výdavky ešte vyššie.
Diskusia:
V diskusii vystúpili: doc. Róka, doc. Rosinová, doc. Miklovičová, prof. Uherek, Ing. Poljovka a Ing.
Hanic.
Otázky sa týkali metodiky tvorby rozpočtu, a tiež plánovanej sumy na energie (o 150 tisíc vyššej ako
bola spotreba energie v roku 2014).
Na záver tajomník povedal, že doručí všetky potrebné materiály na AS FEI čo najskôr a predseda AS
ich dá rozposlať členom AS FEI. Na požiadavku predsedu EK, doc. Róku a doc. Rosinovej sľúbil tiež
poskytnúť zdrojové tabuľky v Exceli po súhlase dekana.
Zodpovedný: predseda AS FEI
EK AS FEI po dohode s tajomníkom FEI prerokuje rozpočet FEI na rok 2015 na svojom zasadnutí
a pripraví stanovisko.
Zodpovedný: predseda EK AS FEI
K bodu 4 - Príprava zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa uskutoční dňa 19.5.2015
Predseda senátu oboznámil prítomných s navrhnutými bodmi programu nasledujúceho rokovania
senátu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie hostí
Schválenie programu rokovania AS FEI, voľba overovateľov a skrutátorov
Kontrola plnenia uznesení a schválenie zápisnice z ostatného zasadnutia AS FEI
Aktuálne otázky FEI STU, aktuálny stav hospodárenia FEI
Vyhlásenie výsledkov volieb do AS STU
Prerokovanie rozpočtu FEI STU na rok 2015
Rôzne
Záver

K bodu 5 – Rôzne
Predsedníctvo rozhodlo o zvolaní ZČ AS FEI dňa 19.5.2015 o 13.30 s jedným bodom
rokovania a to pokračovanie vo voľbe člena P-AS FEI STU, nakoľko kandidát s vyšším počtom
hlasov (Ing. Poljovka) nezískal nadpolovičnú väčšinu.
Zodpovedná: doc.Rosinová, predsedníčka ZČ AS FEI

Na záver sa predseda poďakoval prítomným za účasť.

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

