Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 23
zo zasadnutia AS FEI, ktoré sa konalo dňa 1.12.2015 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 18
Študentská časť: 8

Neprítomný: A. Weinzettl

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Voľba skrutátorov, odsúhlasenie zápisnice z ostatného rokovania AS
3. Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI, odsúhlasenie rozdelenia zástupcov ŠČ AS do
pracovných komisií
4. Aktuálne otázky FEI STU
5. Stav plnenia rozpočtu FEI STU
6. Dlhodobý plán rozvoja FEI STU
7. Ďalšie podmienky prijímania na inž. štúdium v roku 2016/2017
8. Rôzne
K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí
Zasadnutie akademického senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. Privítal prítomných
senátorov a hostí.
K bodu 2 – Voľba skrutátorov, odsúhlasenie zápisnice z ostatného rokovania AS
Predseda sa spýtal prítomných, či súhlasia s programom dnešného rokovania.
Doc. Vajda sa pýtal, či materiál v bode 6 – Dlhodobý plán rozvoja FEI STU budeme schvaľovať?
Keď áno, tak požiadal, aby sa doplnilo do programu slovo schvaľovanie.
Hlasovanie za program s pripomienkou doc. Vajdu: za-25, proti-0, zdržali sa-0
Za skrutátorov boli navrhnutí: J. Jedinák a Ing. Chromý.
Hlasovanie: za-23, proti-0, zdržali sa-2
Za overovateľov boli navrhnutí: Dr. Dunajčík a Ing. Danko
Za-22, proti-0, zdržali sa-2
Overovateľmi dnešnej zápisnice sa stali: Dr. Aleš Dunajčík a Ing. Šimon Danko.
K bodu 3 – Vyhlásenie výsledkov volieb do ŠČ AS FEI, odsúhlasenie zástupcov ŠČ AS do pracovných
komisií
Predseda senátu prof. Uherek vyhlásil výsledky volieb do ŠČ AS FEI. Potom požiadal predsedu
volebnej komisie Ing. Beňa, aby prečítal výsledky volieb. Zápisnica z volieb a volebné lístky odovzdal
Ing Beňo tajomníčke senátu do archívu AS FEI.
Za predsedu bol zvolený Ing. Michal Hanic, za podpredsedu Tomáš Tomčo.

Tajomníkom sa stal Ján Jedinák.
Do pracovných komisií AS FEI boli zaradení:
Ekonomická komisia – Hanic, Jakúbek
Legislatívna komisia - Hanic, Danko
Pedagogická komisia – Šimek, Hajdúch
Komisia pre vedu a výskum - Rakús, Danko
Hlasovanie za nových členov pracovných komisií: za-19, zdržali sa- 5, proti-0
Navrhnutí členovia pracovných komisií boli odsúhlasení väčšinou z prítomných senátorov.
K bodu 4 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu vystúpil dekan fakulty prof. Oravec, ktorý oznámil prítomným, že fakulta
dostala všetky akreditačné rozhodnutia, o ktoré požiadala. Doplnil ho ešte prodekan Bittera.
Pán dekan potom spomenul podujatia, ktoré sa konali na pôde fakulty:
26.10. 2015 Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu, na otvorení
ktorého sa zúčastnil aj minister školstva J. Draxler a minister hospodárstva V. Hudák.
20.11.2015 sa konalo otvorenie výstavy a prednáška o obnoviteľných zdrojoch energie Energy supply
with renewables – Made in Germany, na ktorej sa zúčastnili aj veľvyslanci okolitých štátov.
Dňa 1.12.2015 sa konalo slávnostné otvorenie Vedeckého univerzitného parku v Mlynskej doline.
Ďalej pán dekan oznámil prítomným, že dostal od rektora STU list, v ktorom sa hovorí o tom, že naša
fakulta si bude musieť uhradiť všetky neoprávnené výdavky súvisiace s revitalizáciou budovy fakulty
z vlastných zdrojov. Podotkol, že v lete tohto roku sa na zasadnutí AS STU pán rektor vyjadril, že to
bude hradené z predaja majetku STU, ktoré patrí FEI. Dekan zvolal kvôli tomuto problému
mimoriadne kolégium a 26.11. 2015 zaslal odpoveď pánovi rektorovi. Včera, t.j. 30.11. 2015 sa
u rektora stretlo vedenie fakulty s vedením STU s ústnym prísľubom, že sa na úhradu neoprávnených
nákladov použijú prostriedky z predaja majetku STU, ktoré si v minulosti FEI nedočerpala.
Potom požiadal pán dekan prof. Janíčka, aby oboznámil prítomných so stavom revitalizácie budovy
fakulty.
Profesor Janíček oznámil, že 4.12 2015 bude ukončené práce na revitalizácii budovy fakulty. Stavebné
denníky sú odovzdané. Firma odstránila aj 3 havárie nad rámec svojich prác. Poďakoval sa všetkým,
ktorí sa pri prácach aktívne zúčastňovali a pomáhali.
Diskusia: doc. Vajda sa pýtal, či príde na fakultu kontrola kvôli neoprávneným výdavkom?
Prof. Janíček odpovedal, že kontrola tu už bola, splnili sme všetky bezpečnostné predpisy.
Potom oznámil, že na najbližšom zasadnutí AS STU dňa 14.12.2015 sa v bode č. 11 bude hovoriť
o spôsobe uhradenia neoprávnených výdavkov fakulty. Predtým sa ešte bude o tom rokovať
v Ekonomickej komisii AS STU.

K bodu 5 - Stav plnenia rozpočtu FEI STU
Pán tajomník poslal pred zasadnutím všetkým senátorom tabuľku o čerpaní rozpočtu fakulty
k 30.9.2015. Po obsiahlom vysvetlení jednotlivých položiek odovzdal slovo predsedovi senátu, ktorý
otvoril diskusiu k predloženej tabuľke.
V diskusii vystúpili prof. Hubinský, doc. Vajda a doc. Rosinová.
K bodu 6 – Dlhodobý plán rozvoja FEI STU - schválenie
Materiál vedenia fakulty uviedol dekan. Na materiáli začalo pracovať ešte predchádzajúce vedenie.
Prerokovaný bol na dvoch grémiách - kolégiu dekana a stretnutí profesorov.
Následne 24.11.2015 na Vedeckej rade FEI, ktorá ho prerokovala a podporila.
Po úvode odovzdal dekan slovo jednotlivým prodekanom.
Oblasť 1 – Vzdelávanie a propagácia- podrobne oboznámil prodekan Bittera.
Oblasť 2 – Veda, výskum a ďalšia tvorivá činnosť – prodekanka Stopjaková.
Oblasť 3 – Rozvoj fakulty, medzinárodná spolupráca a informatizácia – prodekan Drozda.
Oblasť 4 – Riadenie, ľudské zdroje, financie a sociálne veci – tajomník fakulty.
Diskusia:
V diskusii vystúpil predseda Pedagogickej komisie Ing. Poljovka, ktorý prečítal stanovisko komisie,
ktorá sa k materiálu zišla 25.11.2015. Stanovisko bude prílohou č. 1 dnešnej zápisnice.
Ďalej prečítal stanovisko Komisie pre vedu, výskum a rozvoj fakulty doc. Žiška. Komisia sa zišla dňa
30.11.2015. Stanovisko bude tvoriť prílohu č. 2 dnešnej zápisnice.
Doc. Žiška podal formálnu pripomienku, aby sa v Oblasti 3 v bode 3 nahradil výraz „pokúsiť sa“
o spoluprácu slovom „ pokračovať“ v spolupráci.
Doc. Bittera za predkladateľa s pripomienkou súhlasil, akceptoval aj pripomienky pedagogickej
komisie.
Ďalej vystúpili so svojimi pripomienkami: doc. Rosinová, doc. Róka, doc. Rudolf, doc. Hinca a prof.
Hubinský.
Po diskusii požiadal predseda o hlasovanie za predložený materiál so zapracovanými pripomienkami.
Uznesenie 23.1.
Akademický senát FEI STU schvaľuje Dlhodobý plán rozvoja FEI STU.
Hlasovanie: za-21, proti-0, zdržali sa-3.
Uznesenie 23.1. bolo schválené väčšinou prítomných senátorov.

K bodu 7 – Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na akad. rok 2016/2017
Predložený materiál vedenia fakulty podrobne uviedla prodekanka Miklovičová. Prečítala aj
plánované počty pre prijímanie na tento akademický rok navrhnuté riaditeľmi ústavov.

Spolu je to 455, oproti minulému roku sa plánovaný počet znížil o 20.
Po komplexnej akreditácii došlo ku zmene študijných programov, ale plánovaný počet prijatých
uchádzačov sa výraznejšie zmenil iba v prípade ŠP Telekomunikácie.
Za PK AS FEI prečítal stanovisko Ing. Poljovka: Pedagogická komisia materiál prerokovala a súhlasí
s jeho obsahom.
Uznesenie 23.2.
Akademický senát FEI STU schvaľuje Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na akad.
rok 2016/2017.
Hlasovanie o predloženom materiáli: za 22, proti-0, zdržali sa-0.
Uznesenie 23.2. bolo schválené jednomyseľne.

K bodu 8 – Rôzne
V tomto bode programu prečítal pán predseda list od riaditeľa Ústavu telekomunikácií prof. Rozinaja,
ktorý podal protest voči zneniu pripomienky Ing. Chromého, ktorú si prečítal v Zápisnici AS FEI č. 21
v bode 6 Rôzne. Podľa riaditeľa sa vyjadrenia Ing. Chromého nezakladajú na pravde, takže požiadal,
aby sa na pôde AS celý prípad prešetril a vyvodili sa príslušné opatrenia. List bude prílohou č. 3
dnešnej zápisnice.
Predseda senátu sa s Ing. Chromým rozprával pred dnešným zasadnutím, požiadal ho o vyjadrenie.
Ing. Chromý si za svojim vyjadrením v Zápisnici č. 21 stojí.
K listu sa vyjadrili doc. Róka, doc. Rudolf a doc. Vajda.
Doc. Vajda, upozornil na znenie článku 5, ods. 10 a 11 Štatútu FEI STU. Podľa týchto ustanovení je
senátor viazaný len svojim svedomím a príslušnými právnymi predpismi, pričom člena AS nesmie FEI
STU ani jej pracovisko postihovať v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre AS
FEI STU. Toto vyjadrenie má charakter dôležitého spresnenia obsahu jeho vyjadrení na rokovaní,
významným spôsobom súvisí s vecne prerokovávanou záležitosťou a nijako pritom nespochybňuje
záver, ktorý je uvedený a podčiarknutý v nasledujúcej vete zápisnice.
Prof. Uherek navrhol, aby sa tento problém vyriešil v akademickej obci ústavu.
Ďalej požiadal o slovo doc. Rudolf, ktorý tlmočil sťažnosť kolegov z ústavu, ktorí sa sťažovali, že sa
študenti vyhovárajú na neprítomnosť na skúške kvôli povinnostiam v senáte. Podľa ich názoru, práca
v senáte je dobrovoľná a nemôže byť na úkor študentských povinností. Senátor T. Tomčo sa vyjadril
k tejto sťažnosti.
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemné vianočné sviatky.
Overovatelia: Dr. Aleš Dunajčík
Ing. Šimon Danko
prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEI STU
Zapísala: Vlačikyová

