Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 21
zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 23.6.2015 o 14 hod. v zasadačke dekana
Prítomní: členovia predsedníctva
Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, prof. Stopjaková, doc. Miklovičová, doc. Bittera, Ing. Jókay, Ing.
Poljovka, doc. Róka, Ing. Kolenčíková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Aktuálne otázky FEI STU
Príprava stretnutia akademickej obce FEI STU 25.6.2015
Výročná správa FEI STU za rok 2014
Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 30.6.2015
Rôzne

K bodu 1 – Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí.
K bodu 2 – Aktuálne otázky FEI STU
O aktuálnych otázkach stručne informoval pán dekan. Oznámil, že podľa rozhodnutia rektora sa má
prebrať stavenisko pre revitalizáciu medziblokov D-E a C-D.
V diskusii vystúpila doc. Rosinová, ktorá sa pýtala dekana, ako sa prejaví redukcia mzdového fondu na
reštruktualizácii fakulty?
Pán dekan odpovedal, že sa to premietne na pracoviská fakulty.
Ďalej doc. Rosinová upozornila pána dekana na článok v Kolektívnej zmluve o účasti úsekových
dôverníkov na pracoviskách pri rokovaniach o prijímaní do zamestnania a prepúšťaní zamestnancov.
Pán dekan reagoval, že sa bude postupovať podľa Kolektívnej zmluvy.
K bodu 3 – Príprava stretnutia akademickej obce FEI STU 25.6.2015
Tento bod programu uviedol predseda senátu, ktorý oznámil, že sa do programu doplní bod Správa
o činnosti AS FEI STU. Stretnutie bude moderovať prodekan Dr. Drozda.
K bodu 4 – Výročná správa FEI STU za rok 2014
Výročnú správu uviedol dekan fakulty. Jednotlivé časti budú prezentované príslušnými prodekanmi
a tajomníkom fakulty.
K bodu 5 – Príprava zasadnutia AS FEI, ktoré sa uskutoční 30.6.2015
Predseda senátu oboznámil prítomných s pripravovanými bodmi rokovania senátu:
-

-

Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy FEI STU - stanoviská k správe pripravia pracovné
komisie AS – pedagogická komisia, ekonomická komisia a komisia pre vedu, výskum a rozvoj
fakulty
Príprava materiálu k voľbám do ŠČ AS FEI - zodpovední: predseda ŠČ AS FEI a Legislatívna
komisia AS FEI

-

Voľba člena predsedníctva AS FEI za Zamestnaneckú časť AS FEI sa uskutoční o 13.30 pred
zasadnutím senátu
Ďalšie podmienky prijímania do Bc. študijných programov predloží prodekan doc. Bittera

K bodu 6 – Rôzne
Nikto z prítomných už nemal príspevok, tak sa predseda senátu poďakoval za účasť a rokovanie
ukončil.

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

Zapísala: Vlačikyová

