Akademický senát fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 14
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 11.11.2014 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť AS FEI: 18
Študentská časť AS FEI : 9
Hostia: Mgr. Miklovič, doc. Žiška, prof. Smieško, doc. Harmatha, prof. Grošek, prof. Murgaš, prof.
Kozák, prof. Baroňák, prof. Donoval, Ing. Sládek, Ing. Donoval, Ing. Telek a M. Bachratá.
Program:
1. Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice
2. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ÚAMt
3. Voľby kandidáta na funkciu dekana FEI na obdobie 2015-2019
4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na funkciu dekana FEI na obdobie 2015-2019
5. Záver
K bodu 1 - Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice
Zasadnutie senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek.
Po privítaní prítomných senátorov a hostí požiadal o súhlas s programom dnešného zasadnutia.
Nikto zo senátorov nemal námietky, tak požiadal ďalej o schválenie overovateľov zápisnice.
Navrhnutí boli: doc. Róka a Ing. Hanic.
Overovateľmi dnešnej zápisnice sa stali: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. a Ing. Michal Hanic.
K bodu 2 – Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ÚAMt
Predseda senátu prof. Uherek prečítal protokol o výsledkoch doplňujúcich volieb na Ústave
aplikovanej mechatroniky, ktorú zaslal predseda volebnej komisie na ústave doc. Šturcel.
Tento protokol bude tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.
Členom AS FEI STU za Ústav aplikovanej mechatroniky sa stal Ing. Pavol Bisták, PhD.
K bodu 3 – Voľby kandidáta na funkciu dekana FEI na obdobie 2015-2019
Predseda senátu v úvode skonštatoval, že sú prítomní všetci senátori z oboch častí akademického
senátu, senát je uznášaniaschopný a môžeme pristúpiť k voľbám.
Odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie doc. Mikulášovi Bitterovi.
Doc. Bittera oznámil, že si overil, že všetci zamestnanci ( má potvrdenie od pani Lietavovej) aj
študenti (potvrdenia od pani Bilkovej) majú platné mandáty.
Vysvetlil v krátkosti pravidlá volieb a požiadal senátorov, aby si prevzali proti podpisu hlasovacie
lístky s menami oboch kandidátov.
Po volebnom akte všetci členovia volebnej komisie ( doc. Bittera, prof. Stopjaková, Ing. Jókay, Ing.
Beňo a Bc. Šimek) lístky spočítali.
Predseda volebnej komisie doc. M. Bitera po spočítaní hlasovacích lístkov odovzdal podpísaný zápis
z prvého kola hlasovania a zároveň protokol z volieb kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie
2015-2019 predsedovi AS FEI STU s konštatovaním, že už v prvom kole získal jeden z kandidátov
nadpolovičnú väčšinu hlasov.
K bodu 4 - Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie 20152019
Výsledky 1. kola volieb prečítal predseda prof. Uherek ( Protokol o konaní volieb bude tvoriť prílohu
zápisnice):
Počet prítomných členov AS FEI : 27
Počet vydaných volebných lístkov: 27
Počet odovzdaných volebných lístkov: 27

Počet platne označených volebných lístkov: 25
Počet neplatne označených volebných lístkov: 2
Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec získal 20 hlasov.
Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. získal 5 hlasov.
Na zasadnutí AS FEI STU bol za kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie 2015-2019 zvolený
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec.
Vyhlásením výsledkov volieb sa voľby ukončili a zanikla činnosť volebnej komisie.
K bodu 5 – Záver
Na záver pozval predseda senátu oboch kandidátov a oboznámil ich s výsledkami volieb.
Obaja kandidáti sa poďakovali prítomným za dôveru.
Predseda senátu sa nakoniec poďakoval volebnej komisii a všetkým senátorom za pokojný a dôstojný
priebeh volieb, víťaznému kandidátovi zablahoželal a zasadnutie ukončil.
Overovatelia: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Ing. Michal Hanic

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

Zapísala: Vlačikyová

