Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 5/2016
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 8.11.2016 o 14 hod. v B-klube

Prítomní:
Zamestnanecká časť: 17

Neprítomní: doc. Beláň

Študentská časť: 7

Neprítomní: P. Jagelka a Bc. Šimek

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Miklovičová, prof.
Stopjaková, doc. Kardoš, prof. Nečas a prof. Janíček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, privítanie hostí, odsúhlasenie overovateľov
Aktuálne otázky fakulty
Voľba volebnej komisie
Voľba predsedu AS FEI STU
Voľba predsedu ZČ AS FEI STU a člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ
Voľba členov pracovných komisií za ZČ AS FEI STU
Voľba predsedov pracovných komisií (v komisiách)
Rôzne
Záver

K bodu 1 - Otvorenie, privítanie hostí, odsúhlasenie overovateľov
Rokovanie otvoril a viedol prof. Uherek. Privítal prítomných senátorov a hostí.
Nakoľko pán dekan mal pracovné povinnosti, navrhol prof. Uherek presunúť bod č. 2 na
záver rokovania. ( za-24, proti-0, zdržali sa-0)
Prítomní túto zmenu odsúhlasili jednomyseľne.
Za overovateľov boli určení: Ing. Martin Rakús, PhD. a Ing. Matej Rakús.
K bodu 2 –Voľba volebnej komisie
Do volebnej komisie boli navrhnutí: prof. Pavlovičová, Ing. Poljovka, doc. Žiška, Ing. Matej
Rakús a Ing. Danko.
Hlasovanie: za-21, zdržali sa-3, proti-0
Zloženie volebnej komisie bolo odsúhlasené väčšinou z prítomných.
Navrhnutí členovia si po krátkej porade za svojho predsedu určili Ing. Petra Poljovku, PhD.

K bodu 3 – Voľba predsedu AS FEI STU
Ing. Poljovka vyzval prítomných, aby navrhli kandidátov za predsedu AS FEI.
Ing. Hanic navrhol prof. Uhereka a doc. Vajda navrhol Ing. Jókaya.
Predseda komisie sa oboch kandidátov spýtal, či s kandidatúrou súhlasia. Prof. Uherek
súhlasil, Ing. Jókay sa poďakoval za dôveru, ale nesúhlasil.
Po uskutočnení volieb ( meno kandidáta bolo treba zakrúžkovať) predseda komisie vyhlásil
výsledky: prítomných je 24 senátorov, odovzdaných bolo 24 volebných lístkov.
Za bolo 20 senátorov, 4 lístky boli neplatné, lebo neboli zakrúžkované.
Prof. Ing. František Uherek, PhD. bol zvolený za predsedu AS FEI STU na funkčné obdobie
od 1.11.2016 do 31.10.2020.
K bodu 4 – Voľba predsedu ZČ AS FEI STU a člena predsedníctva AS FEI STU za ZČ
Predseda volebnej komisie požiadal prítomných, aby podali návrhy.
Ing. Bisták navrhol doc. Rosinovú a prof. Pavlovičová prof. Hubinského.
Obaja navrhnutí kandidáti so svojou kandidatúrou súhlasili.
Po uskutočnení volieb ( hlasovala iba ZČ AS) predseda komisie vyhlásil výsledky: prítomných
je 17 senátorov, odovzdaných bolo 17 volebných lístkov. Všetky lístky boli platné.
prof. Hubinský dostal 9 hlasov
doc. Rosinová dostala 8 hlasov
Predsedom ZČ AS FEI STU na funkčné obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2020 sa stal prof. Ing.
Peter Hubinský, PhD.
Ďalej predseda komisie požiadal o návrhy na ďalšieho člena predsedníctva.
Ing. Jókay navrhol doc. Rosinovú, ktorá s návrhom súhlasila.
Výsledky volieb ( hlasovala iba ZČ AS ): prítomných je 17 senátorov, odovzdaných bolo 17
volebných lístkov, všetkých 17 lístky bolo platných.
Doc. Rosinová dostala 17 hlasov.
Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. sa stala členkou predsedníctva AS FEI STU na funkčné
obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2020.
K bodu 5 – Voľba členov pracovných komisií za ZČ AS FEI STU
Navrhnuté Zloženie pracovných komisií AS FEI STU vo funkčnom období od 1.11.2016 do
31.10.2020.
Ekonomická komisia: doc. Beláň, prof. Uherek, Ing. Bisták, prof. Pavlovičová, doc. Vajda, Bc.
Jakúbek, Ing. Hanic
Legislatívna komisia: Ing. Jókay, doc. Rosinová, Mgr. Lackovič, Ing. Vargic, Ing. Hanic a Ing.
Danko

Pedagogická komisia:doc. Jančárik, doc. Zajac, doc. Vajda, PhDr. Belasová, Ing. Poljovka, Bc.
Šimek, A. Hajdúch
Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty: doc. Žiška, doc. Ravas, Ing. Rakús Martin, prof.
Hubinský, doc. Hinca, Ing. Danko, Ing. Rakús Matej
Predseda volebnej komisie požiadal, aby sa hlasovalo o všetkých komisiách naraz.
Hlasovanie (obe časti spoločne): za-24, proti-0, zdržali sa-0
Pracovné komisie boli odsúhlasené v predloženom zložení jednomyseľne.
V diskusii sa ešte doc. Rosinová spýtala, či bude aj v nasledujúcom období dobrým zvykom, že
sa stretnutí pracovných skupín môžu zúčastniť aj ostatní senátori? Predseda senátu
odpovedal, že áno.
K bodu 6 – Voľba predsedov pracovných komisií ( v komisiách)
Pracovné komisie si po krátkej prestávke zvolili svojich predsedov:
Ekonomická komisia: doc. Beláň
Pedagogická komisia: doc. Jančárik
Komisia pre vedu, výskum a rozvoj fakulty: doc. Žiška
Legislatívna komisia sa nedohodla, takže bude predsedu voliť na budúcom zasadnutí,
medzitým by sa mohla doplniť o jedného člena na nepárny počet.
Zloženie Disciplinárnej komisie budeme riešiť až na najbližšom zasadnutí AS. Doc. Jančárik
podotkol, že táto komisia musí mať podľa predpisu 4 členov z radov zamestnancov a 4
z radov študentov.
Za ŠČ navrhol Ing. Hanic do tejto komisie Bc. Adama Weinzettla.
K bodu 7 – Aktuálne otázky fakulty
Po uskutočnení volieb rokovanie viedol už novozvolený predseda AS FEI prof. Uherek.
Nakoľko sa pán dekan kvôli pracovným povinnostiam stále nedostavil, požiadal tajomníka
fakulty Mgr. Mikloviča, aby oboznámil prítomných s aktuálnymi otázkami fakulty.
Pán tajomník povedal, že v pondelok fakulta poslala na požiadanie rektora STU pôžičku 250
tisíc na rektorát. Táto čiastka bola vzatá z účtu dary a granty. Vyjadril presvedčenie, že sa nám
čoskoro táto pôžička vráti.
Presné čísla o hospodárení fakulty poskytne vedenie až po účtovnej uzávierke. Tajomník
fakulty sa skontaktuje s novou EK AS FEI a dohodne sa s nimi na spolupráci.
Ďalej hovoril o tom, že sa končí s opravami zatemnenia budovy fakulty, riešia sa rôzne
havarijné situácie.
Tajomník uviedol, že podľa predbežných zistení sa na fakulte zrejme nachádzajú
podnikatelia, ktorí podnikajú aj s využitím majetku školy.
Oznámil, že na slávnostnom zasadnutí akademickej obce fakulty dňa 29.11.2016 bude oslava
75. výročia výchovy elektrotechnikov, kde bude veľa pracovníkov ocenených.

K bodu 8 – Rôzne
V tomto bode predseda oznámil, že najbližšie zasadnutie je naplánované na 6.12.2016.
K bodu 9 – Záver
Novozvolený predseda AS FEI prof. Uherek sa poďakoval prítomným za dôveru a rokovanie
ukončil.

Overovatelia: Ing. Martin Rakús, PhD.
Ing. Matej Rakús

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

Zapísala: Vlačikyová

