Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 6/2016
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 6.12.2016 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť: 18
Študentská časť: 6

Neprítomní: P. Jagelka, Ing. Rakús, Bc. Šimek

Program:
1. Otvorenie, privítanie hostí
2. Schválenie programu, odsúhlasenie overovateľov, skrutátorov, schválenie zápisnice
z posledného zasadnutia AS FEI
3. Aktuálne otázky fakulty
4. Doplnenie a voľba predsedu Legislatívnej komisie AS FEI
5. Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU
6. Stav čerpania rozpočtu FEI
7. Prerokovanie zloženia Disciplinárnej komisie
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí
Zasadnutie otvoril a viedol prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 - Schválenie programu, odsúhlasenie overovateľov, skrutátorov, schválenie zápisnice
z posledného zasadnutia AS FEI
Navrhnutý program rokovania prítomní odsúhlasili jednomyseľne (za -24, proti-0, zdržali sa-0)
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. a Tomáš Tomčo.
Za skrutátorov boli navrhnutí: doc. Jančárik a doc. Žiška.
Predseda ďalej požiadal o schválenie Zápisnice č. 5 z ostatného zasadnutia senátu, ktorá bola overená
a všetci ju dostali v elektronickej podobe: za -24, proti-0, zdržali sa-0
Zápisnica AS FEI STU č. 5/2016 bola jednomyseľne schválená.
K bodu 3 – Aktuálne otázky fakulty
Ako prvý vystúpil v tomto bode zástupca FEI v RVŠ SR prof. Smieško, ktorý referoval o ostatnom
zasadnutí RVŠ.
Ďalej vystúpil dekan prof. Oravec, ktorý informoval, že na web stránke je materiál Učiace sa
Slovensko, ktorý svojim obsahom pobúril všetkých členov Vedeckej rady. Odporučil ho prečítať
všetkým senátorom. Zajtra sa bude týmto materiálom zaoberať aj Kolégium rektora.
Pán dekan ešte oznámil, že dňa 14.1.2017 sa bude konať 3. Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu
SR.
K bodu 4 – Doplnenie a voľba predsedu Legislatívnej komisie AS FEI

Za ďalšieho člena Legislatívnej komisie navrhol doc. Žišku, ktorý s tým súhlasil.
Hlasovanie ( spoločne obe časti senátu): za 21, proti-0, zdržali sa-3
Doc. Žiška bol odsúhlasený väčšinou prítomných senátorov.
Po odsúhlasení ďalšieho člena si komisia tajným hlasovaním zvolila za svojho predsedu Ing. Vargica
v pomere 5:2.
K bodu 5 - Ďalšie podmienky prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU
Tento materiál vedenia fakulty podrobnejšie predstavila prodekanka doc. Miklovičová.
Materiál dostali všetci prítomní senátori v elektronickej podobe.
Materiálom sa zaoberala aj Pedagogická komisia AS, tak predseda senátu vyzval jej predsedu doc.
Jančárika, aby prečítal stanovisko komisie k predloženému materiálu. Doc. Jančárik oznámil, že poslal
pripomienky ( zmenu formulácie), ktoré doc. Miklovičová zapracovala do materiálu.
Komisia súhlasí s predloženým materiálom a navrhuje ho Akademickému senátu schváliť
v predloženom znení.
Hlasovanie ( spoločné): za-24, proti-0, zdržali sa-0
Predložený materiál bol schválený jednomyseľne.
K bodu 6 - Stav čerpania rozpočtu
V tomto bode informoval tajomník fakulty Mgr. Miklovič.
- hospodárenie je vyrovnané, rozpočet má 2 mesačný sklz,
- projekt Accord – objednané je opláštenie bloku A a T- projekty sú hotové,
- oprava sociálnych zariadení v A a E –bloku, ktoré sú vo veľmi zlom stave,
- doriešiť sa musí protipožiarna ochrana.
Priebežne sa odstraňujú rôzne poruchy (napr. výpadok pouličného osvetlenia, zatemňovanie
a elektrický vrátnik do prednáškových miestností, výpadky internetového pripojenia...).
Tajomník sa zúčastnil zasadnutia LK AS STU, kde sa dohodlo, že sa spraví dodatok č. 2 ku
koncesnej zmluve s firmou Delikanti, aby mohli začať pracovať aj na FCHPT – skutkový stav je treba
zosúladiť s právnym stavom.
Včera sa tajomník zúčastnil zasadnutia Ekonomickej komisie AS, na ktorom predložil spomínané
ekonomické materiály.
Predseda EK AS doc. Beláň následne oznámil stanovisko komisie: EK AS berie predložený materiál
na vedomie.
Diskusia:
Doc. Hinca upozornil na nefunkčnú vzduchotechniku v T-bloku, ktorá bola zaplavená.
Tajomník odpovedal, že všetky takéto poruchy je nutné oznámiť na TPO a podľa dôležitosti sa budú
odstraňovať.
Doc. Kardoš sa vyjadril k ankete o spokojnosti stravníkov s našimi stravovacími zariadeniami, ktorú
urobila ZOO pri FEI kvôli množiacim sa sťažnostiam stravníkov. Zúčastnilo sa jej 104 stravníkov (
z FEI aj FIIT) z toho 14 študentov. Vyhodnotenie ankety bude hotové v januári 2017.

K dôležitosti ankety sa vyjadrila aj doc. Rosinová, ktorá sa v minulosti zúčastnila po ukončení ankety
na stretnutí so zástupcom firmy Delikanti.
Doc. Rosinová sa pýtala, či by bolo možné podávať jedlo aj po 15 hod., nakoľko veľa pracovníkov je
tu aj po 15 hod.
Tajomník odpovedal, že sa to bude riešiť pri vyhodnotení ankety so zástupcom Delikanti.
K bodu 7 – Prerokovanie zloženia Disciplinárnej komisie
Predseda oznámil prítomným, že zloženie tejto komisie navrhuje senát a schvaľuje ho dekan fakulty.
Komisia musí byť 8 členná ( 4+4).
Doterajší členovia prof. Nečas, Ing. Beňo a Ing. Hanic sa vzdali členstva.
Navrhnutí sú: doc. Marko, doc. Bitter, doc. Ušák, doc. Duchoň a zo študentskej časti AS Ing. Danko,
A. Hajdúch, T. Tomčo a Bc. Weinzettl.
Hlasovanie za navrhnutých členov: za-20, zdržali sa-3, proti-0
Navrhnutí členovia boli odsúhlasení väčšinou hlasov.
K bodu 8 - Rôzne
V tomto bode programu sa prof. Hubinský pýtal, ako pokračuje výmena zamestnaneckých kariet?
Doc. Bittera odpovedal, že všetky staré fungujú do času, kedy ich vymeníme za hybridné.
Ďalej sa pýtal, ako sa na fakulte riešia straty a nálezy, lebo v posluchárňach si študenti často zabúdajú
rôzne veci. Tajomník odpovedal, že sa to bude zbierať centrálne na vrátnici v E - bloku.
Ing. Hanic sa pýtal, či by sa nemohol znova zaviesť v 1. ročníku úvod do štúdia z matematiky
a fyziky, lebo študentom to chýba.
Doc. Jančárik odpovedal, že nebol dostatočný záujem z radov študentov.
Prof. Uherek navrhol, aby sa týmto problémom zaoberala pedagogická komisia.
V diskusii ešte vystúpili doc. Ravas, prof. Pavlovičová a Bc. Jakúbek.
K bodu 9 – Záver
Na záver rokovanie predseda oznámil, že najbližšie rokovanie senátu bude 21.2.2017 a zasadnutie
predsedníctva 14.2.2017.
Poďakoval sa prítomným za účasť a zaželal im príjemné vianočné sviatky.
Overovatelia: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
Tomáš Tomčo

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

Zapísala: Vlačikyová
.

