
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 22 

 zo zasadnutia AS FEI, ktoré sa konalo dňa 6.10.2015 o 13 hod. v malej zasadačke dekana 

Prítomní:  

Zamestnanecká časť : 16 Neprítomní: prof. Vitko a doc. Žiška 

Študentská časť: 8  Ospravedlnený: A. Weinzettl 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov, skrutátorov 

3. Voľby do ŠČ AS FEI STU, harmonogram a volebný poriadok ŠČ AS FEI 

4. Rôzne 

5. Záver 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda senátu prof. Uherek. 

K bodu 2 – Schválenie programu rokovania AS FEI STU, voľba overovateľov, skrutátorov 

Nakoľko program rokovania bol jednoznačný, požiadal predseda hneď o zvolenie overovateľov 

zápisnice, bez voľby skrutátorov. 

Navrhnutí boli: Ing. Bisták a Ing. Hanic. 

Hlasovanie: za-22, proti-0, zdržali sa-2 

Overovateľmi dnešnej zápisnice budú: Ing. Pavol Bisták, PhD. a Ing. Michal Hanic. 

 

K bodu 3 – Voľby do ŠČ AS FEI, harmonogram a volebný poriadok ŠČ AS FEI STU 

Predseda ŠČ AS FEI Ing. Beňo  predniesol návrh zmeny v harmonograme volieb do ŠČ AS FEI : 

ŠČ AS FEI navrhuje zmenu  dĺžky volebného obdobia novozvolených členov ŠČ AS FEI z 3 rokov na 2 

roky. 

Predseda sa spýtal prítomných, či s navrhnutou zmenou súhlasia alebo majú iný návrh. 

Nikto nemal iný návrh, tak požiadal o hlasovanie k predloženému návrhu. 

Hlasovanie: za-22, proti-0, zdržali sa-2 

Predložený návrh bol prijatý väčšinou prítomných. 

Uznesenie AS FEI č. 22/3 

AS FEI STU súhlasí s návrhom ŠČ AS FEI o zmenu v harmonograme volieb do ŠČ AS FEI, aby funkčné 

obdobie novozvolených členov študentskej časti AS FEI boli dva roky. 

 



 

Diskusia:  

V diskusii sa pýtal doc. Hinca, či je v zásadách volieb niekde uvedené, že zasadanie volebnej komisie 

je verejné? 

Ing. Beňo povedal, že nie je to nikde napísané, ale nie je problém to tam dopísať. 

Doc. Rudolf v nadväznosti na diskusiu o verejnom zasadaní volebnej komisie navrhol upraviť čl. 2, 

písmeno 1e) Volebného poriadku doplnením textu na jeho záver“ na verejnom zasadaní“. 

Predseda senátu navrhol prítomným, aby sa hlasovalo o materiáli  Volebný  poriadok pre voľby do ŠČ 

AS FEI na funkčné obdobie 2015-2017 spolu s touto zmenou. 

Hlasovanie: za-22, proti-0, zdržali sa-2 

Navrhnutý materiál bol odsúhlasený väčšinou hlasov. 

K bodu  4 – Rôzne 

V tomto bode programu dal predseda prítomným kolovať komplexný materiál zo sympózia o UVP, na 

ktorom sa zúčastnil. 

Na otázku doc. Rosinovej o financovaní UVP odpovedal, že sa do konca roka financuje z rozpočtu 

UVP. Ďalšie financovanie je v štádiu rokovania s ministerstvom.   

Doc. Rosinová požiadala predsedu, aby požiadal vedenie, aby na nasledujúcom rokovaní senátu 

dostali senátori odpovede na otázky pracovných komisií, ktoré tvorili prílohu Zápisnice č. 20/2015. 

Predseda prisľúbil, že písomne pošle vedeniu otázky pracovných komisií a požiada aj o písomné 

odpovede. 

Doc. Rudolf sa pýtal na termín najbližšieho rokovania senátu. 

Predseda odpovedal, že asi 1.12.2015, keď bude pripravený aktuálny stav rozpočtu FEI.  

Vedecká rada bude 24.11.2015. 

Doc. Rosinová sa pýtala ešte na stav príprav nových pravidiel rozdeľovania finančných prostriedkov? 

Predseda odpovedal, že na dnešnom stretnutí profesorov sa snáď dozvie viac, ale určite sa o tomto 

materiáli bude rokovať na výjazdovom zasadnutí kolégia dekana, ktoré bude 13.10.2015. 

K bodu 5 – Záver 

Na záver sa predseda senátu poďakoval za účasť. 

Overovatelia: Ing. Pavol Bisták, PhD. 

  Ing. Michal Hanic 

        Prof. Ing. František Uherek, PhD. 

               predseda AS FEI STU 

 

Zapísala: Vlačikyová 



 

 


