Akademický senát fakulty elektrotechniky a informatiky

Zápisnica č. 1
zo zasadnutia Akademického senátu FEI STU, ktoré sa konalo dňa 16.2.2016 o 13.30 hod. v B-klube
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
Zamestnanecká časť : 16

Ospravedlnení: Ing. Poljovka a Dr. Dunajčík

Študentská časť : 8

Ospravedlnený: Bc. Šimek

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Bittera, Dr. Drozda, prof.
Janíček a doc. Kardoš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie, odsúhlasenie
zápisnice z ostatného rokovania AS
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie študijných programov na FEI STU ( Bc.,Ing., PhD.) na akad. rok 2016/2017
Schválenie aktualizácie Vedeckej rady FEI STU
Informácia o propagačnej kampani FEI STU za roky 2015 a 2016
Rôzne
Záver

K bodu 1 - Otvorenie, voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie, odsúhlasenie
zápisnice z ostatného rokovania AS
Rokovanie otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí
a požiadal o schválenie predloženého programu.
O slovo požiadala doc. Rosinová s pozmeňujúcim návrhom vložiť do programu rokovania.
Stanovisko AS FEI STU k štrajku učiteľov ako bod 3, čím sa posunú body rokovania.
Hlasovanie: za-24, proti-0, zdržali sa-0
Program s pozmeňujúcim návrhom bol jednomyseľne prijatý.
Za skrutátorov boli navrhnutí a aj schválení: doc. Róka a Ing. Jókay.
Za overovateľov boli navrhnutí: prof. Hubinský a Ing. Danko (za-23, proti-0, zdržali sa-1).
Predseda AS ešte požiadal o zvolenie volebnej komisie kvôli aktualizácii členov Vedeckej rady FEI:
Navrhnutí boli: doc. Rosinová, doc. Róka, Ing. Jókay a Ing. Hanic ( za-21, proti-0, zdržali sa-3)
Volebná komisia bola odsúhlasená.
Po tomto požiadal predseda o schválenie Zápisnice č. 23/2015 z ostatného zasadnutia AS FEI s tým,
že sa do zápisnice ešte vloží diskusný príspevok doc. Vajdu ( k bodu 8). Všetci prítomní tento
príspevok od doc. Vajdu dostali, tak požiadal o hlasovanie: ( za-24, proti-0, zdržali sa-0).
Zápisnica č. 23/2015 bola odsúhlasená s doplnkom od doc. Vajdu všetkými prítomnými.

K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
V tomto bode programu informoval o aktuálnych problémoch fakulty dekan prof. Oravec.
Dňa 10.2.2016 bolo zasadnutie Kolégia rektora. Predmetom bola najmä príprava rozpočtu,
strategické smery výskumu na STU, plánovanie strategických investícií STU. Dotačná časť
navrhovaného rozpočtu je približne na úrovni minulého roka (celkovo o 55 tisíc viac + príspevok na
valorizáciu) . Na úrovni STU sa preberali strategické investície STU do roku 2020. Pre našu fakultu je
určených zo 100 miliónov euro 6 miliónov euro na opláštenie A –bloku, ostatné si musí fakulta hradiť
z vlastných zdrojov. Pán dekan tlmočil vedeniu STU, že takáto suma je pre nás neprijateľná.
Dekan ďalej informoval, že dofinancovanie revitalizácie budovy FEI (tzv. „neoprávnené výdavky“)
prebieha podľa dohody s rektorom – z nedočerpaného podielu FEI na predaji majetku STU.
Tajomník informoval, že hospodárenie fakulty je vyrovnané, podrobnosti budú uvedené vo výročnej
správe FEI.
1. neoprávnené výdavky UVP- revitalizácia budov FEI: neoprávnené výdavky z revitalizácie budov FEI
STU v rámci projektu UVP boli hradené z účtu predaja majetku STU, kde FEI STU boli pridelené
prostriedky nasledovne:
- Rozpočet zateplenia objektov STU so zostatkom pre FEI STU vo výške 584 171,60 € (vratná pôžička)
- Rozpočet modernizácie infraštruktúry pre VV, obstaranie prístrojov (bolo treba preklasifikovať v AS
STU) so zostatkom pre FEI STU vo výške 594 308,22 € (nenávratná pôžička)
- Rozpočet rekonštrukcie laboratórií so zostatkom pre FEI STU 160 890,58 € (nenávratná pôžička)
Neoprávnené výdavky pre prvú etapu revitalizácie budov FEI STU hradené z projektu UVP, t.j.
revitalizácia blokov B,C,D,E boli vo výške 941 756,94 €. Neoprávnené výdavky 3. etapy revitalizácie
(havarijný stav) predstavovalo 93 852 €. Spolu neoprávnené výdavky FEI pri revitalizácii budov
z projektu UVP boli 1 035 608,94 €. Tie boli hradené z vyššie uvedeného účtu predaja majetku
nasledovne: 160 890,58 € + 594 308,22 € z nenávratnej pôžičky, zostávajúcich 280 410,14 € z vratnej
pôžičky.
K bodu 3 – Stanovisko AS FEI STU k štrajku učiteľov
V tomto bode programu vystúpila doc. Rosinová. Uviedla, že školstvo je dlhodobo zanedbávané,
mladí učitelia odchádzajú, najmä kvôli nedostatočnému príjmu. Táto situácia je príčinou už
dlhodobejších učiteľských protestných aktivít (štrajk 2012, akcie učiteľov základných a stredných škôl
na jeseň 2015). Senát by mal deklarovať podporu štrajkujúcim učiteľom. Prečítala navrhované znenie
stanoviska (ide o časť návrhu stanoviska AS STU, ktoré napokon nebolo v AS STU prijaté):
AS FEI STU je presvedčený o tom, že kvalitné vzdelávanie musí byť nielen deklarovanou, ale aj
finančne podporovanou prioritou akékoľvek spoločnosti a vlády, ktorá myslí na budúcnosť krajiny
a jej obyvateľov. Je preto prirodzené, že podporujeme požiadavky učiteľov.
Diskusia:
V diskusii vystúpil doc. Žiška, ktorý odporúčal AS zobrať na vedomie a súhlasiť s vyhlásením vedenia
fakulty a STU k súčasnej situácii v školstve. Dbať, aby vláda, ktorá vznikne po voľbách naplnila
Deklaráciu odborov a ostatných organizácií. Dôrazne žiadať, aby sa na vzdelávanie a výskum venovali
vyššie percentá HDP, tak ako je to vo vyspelých krajinách.

Ďalej ešte vystúpili Ing. Hanic (označil požiadavky učiteľov za síce oprávnené, ale štrajk za nesprávne
načasovaný a spolitizovaný), doc. Kardoš (uviedol, že predseda Odborového zväzu školstva podpísal
na jeseň s vládou zmluvu o kolektívnom vyjednávaní, preto OZ teraz nemôže podporiť štrajk), J.
Jedinák, doc. Rudolf (povedal, že oprávnené požiadavky má vždy zmysel presadzovať).
Na záver diskusie požiadal predseda o hlasovanie za 1. návrh - stanovisko predložené doc. Rosinovou:
(za-9, proti-10, zdržali sa- 5)
Hlasovanie k 2. návrhu: AS FEI podporuje stanovisko FEI, ktoré je zverejnené na stránke fakulty:
(za-14, proti-7, zdržali sa-3)

K bodu 4 – Prerokovanie študijných programov na FEI STU( Bc., Ing. a PhD.) na akad. rok 2016/2017
K študijným programom sa vyjadril ako prvý prodekan doc. Bittera. Zdôraznil, že Študijný program na
akad. roky 2016/2017 bude iba v elektronickej podobe, nakoľko tlačená podoba je príliš nákladná ( 15
€ za brožúrku).
O doktorandských ŠP informovala prodekanka doc. Miklovičová. Máme 10 nových ŠP, ale v externej
forme platia do 1.9.2016 aj staré ŠP.
Stanovisko Pedagogickej komisie AS FEI, ktorá sa zišla 12.2.2016 a materiály prerokovala prečítala
doc. Rosinová. Bude tvoriť prílohu č. 1 dnešnej zápisnice.
V diskusii sa doc. Róka pýtal, či môžu byť členovia AS FEI informovaní o návrhoch na zmeny garantov
a spolugarantov ŠP a o dôvodoch, na základe ktorých ich VR FEI STU schválila.
Z diskusie vzišiel návrh, aby bolo umožnené zasahovať do ŠP v elektronickej podobe a aktualizovať
ho, čo prítomní senátori odsúhlasili.
Návrh uznesenia č. 1/4: AS FEI STU prerokoval návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať
FEI STU v akad. roku 2016/2017
( za-22, proti-0, zdržali sa-0)
Uznesenie AS FEI STU č.1/4 bolo odsúhlasené jednomyseľne.
K bodu 5 – Návrh na aktualizáciu zloženia Vedeckej rady FEI STU na obdobie od 1.3.2016 do
29.2.2020
Tento bod programu uviedol pán dekan.
Oznámil, že navrhovaní členovia VR FEI STU sú:
členovia z STU Bratislava: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.- súčasný člen, ktorého funkčné obdobie končí
29.2.2016
Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. – dekanka FIIT STU v Bratislave
Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka – dekan MTF STU Trnave
Externý člen – prof. RNDr. Jozef Masarik, PhD. dekan FMFI UK – súčasný člen, ktorého funkčné
obdobie končí 29.2.2016

Hlasovanie bolo tajné a výsledky prečítala doc. Rosinová: odovzdaných bolo 22 lístkov, žiaden nebol
neplatný.
Všetci navrhnutí členovia Vedeckej rady FEI STU boli väčšinou hlasov schválení.
Uznesenie č. 1/5:
AS FEI STU schvaľuje aktualizáciu členov VR FEI STU v Bratislave na obdobie od 1.3.2016 do
29.2.2020.
K bodu 6 – Informácia o propagačnej kampani FEI STU za roky 2015 a 2016
O propagačnej kampani informoval ako prvý tajomník, ktorý oznámil konkrétne sumy vynaložené na
kampaň: rok 2015: kreatíva 11 868 € (Smart hause spol. s r.o.), online kampaň 14 712 € (Icebreaker
s.r.o.), outdoorová kampaň 18 540 € (PRidea digital s.r.o.)
- rok 2016: kreatíva 23 852 € (MegaLoman s.r.o.), Online kampaň 16 004 € (Universal McCan s.r.o.),
roadshow a ostatné 5 000 €. Doplnil ho prodekan doc. Bittera. Povedal, že po uvedení do funkcie mal
za úlohu vytvoriť propagačnú komisiu, ktorá mala za úlohu podchytiť ešte nerozhodnutých študentov
nastúpiť na našu fakultu.
O slovo potom požiadal B. Jakúbek, ktorý porozprával o aktivitách, ktoré študenti v rámci kampane
robili.
V diskusii sa doc. Rudolf pýtal na reálne výsledky kampane. Doc. Bittera za najväčší úspech považuje,
že nebol úbytok študentov a že sa FEI dostala viac do povedomia cez PC.
K bodu 7 – Rôzne
V tomto bode programu vystúpili s problémami nových žalúzií doc. Beláň, prof. Hubinský a doc. Róka.
Tajomník fakulty odpovedal, že o problémoch s fungovaním žalúzií vedenie vie a riešia to s firmou
Strabag, keďže žalúzie sú ešte v záruke.

K bodu 8 – Záver
Na záver predseda oznámil, že zasadnutie AS STU bude 29.2.2016, Vedeckej rady FEI 1.3.2016, takže
najbližšie rokovanie senátu bude asi až v apríli.

Overovatelia:
Prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Ing. Šimon Danko

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

