Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica PAS č. 4/2017
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 06.06.2017 o 13:00 hod. v
zasadačke dekana
Prítomní: členovia predsedníctva: prof. Uherek, prof. Hubinský, Ing. Hanic,
Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Jančárik, Mgr. Miklovič,
doc. Miklovičová, Ing. Vargic
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky FEI STU
3. Výročná správa FEI STU za rok 2016
4. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1 – Otvorenie
Rokovanie predsedníctva akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal
prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 - Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3. vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý informoval prítomných o stave prihlásených
študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018 - je podobný ako v minulom roku pričom bolo
podaných 1017 prihlášok. Vzhľadom na slabší maturitný ročník v roku 2017 sa jedná o úspech
fakulty. Porovnateľné fakulty očakávajú výpadok vo výške 30% až 40% študentov oproti minulému
akademickému roku.
Následne vyzdvihol skutočnosť, že v prestížnej súťaži Vedec roka SR 2016 získal ocenenie v kategórií
Osobnosť roka v programoch EÚ prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.. Profesor Donoval získal ocenenie za
mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne
v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020 a ECSEL JU.
Prof. Oravec ďalej informoval o podpise memoranda o spolupráci s Fakultou elektrotechniky
a informatiky Univerzity v Zagrebe. Memorandum bolo podpísané dňa 22.05.2017 a zahŕňa
spoluprácu v oblasti výmenných pobytov študentov a pracovníkov, návrhu spoločných výskumných
projektov, spoločných študijných programov a možnosti intership programov medzi fakultami.
V závere vystúpenia informoval o otvorení Národného centra kozmického inžinierstva, v ktorom bude
sústredený už prebiehajúci výskum v oblasti kozmických aktivít. Národné centrum bolo zriadené ku
dňu 01.06.2017 a jeho riaditeľom sa stal prof. Ing. Peter Ballo, PhD..

K bodu 3 – Výročná správa FEI STU za rok 2016
V bode 3 vystúpil prof. Uherek, ktorý prítomných v krátkosti oboznámil s Výročnou správou FEI STU
za rok 2016. Poznamenal že k nej zasadalo viacero komisií AS FEI STU, pričom k nej neboli vznesené
žiadne zásadné pripomienky. Výročná správa FEI STU za rok 2016 bude podrobnejšie predstavená na
zasadnutí akademickej obce, ktoré sa bude konať po zasadnutí AS FEI STU 2016.
K bodu 4 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2017
Prof. Uherek prítomným pripomenul, že študentskej časti AS FEI STU končí mandát a je potrebné
pripraviť podklady k uskutočneniu volieb od ŠČ AS FEI STU. Aktualizácia zásad volieb a volebného
poriadku, ako aj Vyhlásenie a harmonogram volieb bude predmetom rokovania ďalšieho zasadnutia
AS FEI STU.
Predsedníctvo AS FEI sa zhodlo na zasadnutí AS FEI dňa 13.06.2017 s programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI STU
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy FEI STU za rok 2016
Aktualizácia zásad volieb a volebného poriadku do AS FEI STU
Vyhlásenie a harmonogram volieb do SČ AS FEI STU
Rôzne
Záver

K bodu 5 – Rôzne
V diskusii vystúpil Ing. Vargic s otázkou, či budú všetky prílohy súčasťou pozvánky na zasadnutie AS
FEI STU, načo ho prof. Uherek ubezpečil, že pozvánka bude obsahovať všetky relevantné prílohy.
Zároveň požiadal doc. Bitteru o zapracovanie pripomienok k Výročnej správe FEI STU za rok 2016, aby
mohla byť zaslaná s pozvánkou. Z dôvodu obsadenia kapacity B klubu sa bude najbližšie stretnutie AS
FEI STU konať v zasadačke dekana.

K bodu 6 - Záver
Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda AS FEISTU , v. r.
Zapísal: Bc. Holič

