Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Zápisnica č. 5/2017
zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 31.10.2017 o 14 hod. v B-klube
Prítomní:
Zamestnanecká časť:

15

Neprítomní: doc. Beláň, doc. Poljovka, doc. Žiška

Študentská časť:

4

Neprítomní: Ing. Danko, p. Hajdúch, p. Jagelka, Ing. Rakús, Bc. Šimek

Hostia: prof. Oravec, Mgr. Miklovič, doc. Miklovičová, doc. Bittera, Dr. Drozda, prof. Stopjaková,
doc. Kardoš, p. Petrusová, p. Repka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
Aktuálne otázky FEI STU
Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FEI STU
Poďakovanie odchádzajúcim členom študentskej časti AS FEI STU
Rôzne (usmernenie pre nových členov ŠČ AS FEI STU ohľadne voľby predsedu a
podpredsedu ŠČ AS a rozdelenie do pracovných komisií AS FEI STU)
7. Záver

K bodu 1 – Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov
zápisnice
Rokovanie AS FEI STU otvoril a viedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Privítal prítomných
senátorov a hostí. Skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Informoval, že hlavným bodom
rokovania je vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FEI STU nie je preto potrebné
schvaľovať skrutátorov, nakoľko sa predpokladá hlasovanie len o zápisnici a programe, kde hlasy
môže sčítať sám, čo všetci prítomní senátori akceptovali.
Za overovateľov boli navrhnutí: PhDr. Belasová, Ing. Hanic
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0
Po určení overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia AS
FEI STU.
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0

K bodu 2 - Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
K bodu 2. prof. Uherek uviedol, že do zápisnice z predchádzajúceho AS boli zapracované všetky
pripomienky. V následnej diskusii vystúpil doc. Kardoš, ktorý požiadal doplniť do zoznamu
prítomných Ing. Floroviča, ktorý ho na zasadnutí zastupoval. Prof. Uherek dal o znení zápisnice č.
4/2017 so zapracovanou opravou hlasovať.
Výsledky hlasovania: za-19, proti-0, zdržali sa-0

Zápisnica AS FEI STU č. 04/2017 bola jednomyseľne odsúhlasená

K bodu 3 – Aktuálne otázky FEI STU
V bode 3. vystúpil dekan fakulty, prof. Oravec ktorý informoval prítomných o zisku ocenenia „Cena
primátora mesta Banská Štiavnica“ za hlásenie sa k duchovnému dedičstvu Banskoštiavnickej
baníckej akadémie a šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma a v zahraničí. V súvislosti so
získaním ocenenia dekan vyzdvihol prácu prof. Janíčka ako aj ostatných zainteresovaných
pracovníkov FEI STU.
Dekan prítomným pripomenul, že dňa 03.10.2017 sa konal na FEI STU 1. ročník akcie FEIstival, ktorá
bola spojená s dňom otvorených dverí. Akciu zhodnotil ako vydarenú. Na záver dekan poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia.
Dekan pokračoval a prítomných oboznámil s počtom prijatých študentov na akademický rok
2017/2018, ktorý je približne o 1% vyšší, ako minulý rok. Napriek len minimálnemu nárastu počtu
študentov ide o úspech, pretože v tomto roku bol výrazný pokles počtu maturantov spôsobený
posunom ročníkov nástupu na osemročné gymnáziá. Takmer všetky obdobné fakulty pocítili výrazný
pokles počtu novoprijatých študentov (napr. dve susediace fakulty pokles 28% a 32%). Dekan vyjadril
spokojnosť s PR akciami fakulty, ktoré stoja za týmto úspechom. Upozornil aj na reklamný pútač,
ktorý bol nainštalovaný na E bloku fakulty.
V závere prejavu dekan pripomenul prítomným prebiehajúcu reakreditáciu študijných programov II.
stupňa štúdia a zároveň pripomenul, že budúci rok bude potrebné reakreditovať aj trojročné
bakalárske a doktorandské programy. Prodekanka Miklovičová doplnila, že materiál na prerokovanie
reakreditácie študijných programov II. stupňa štúdia je takmer hotový.
Po dekanovi sa prihlásil o slovo tajomník fakulty, Mgr. Miklovič, ktorý prítomných oboznámil
s najnovšou informáciou ohľadom výskytu hepatitídy typy A u jedného zamestnanca fakulty. Fakulta
začala podnikať všetky potrebné kroky (výmena mydiel za antibakteriálne, zvýšená intenzita
upratovania verejných priestorov, dezinfekcia a iné.) aby sa predišlo ďalšiemu rozšíreniu nákazy.
Zároveň bola informovaná spoločnosť poskytujúca v priestoroch fakulty stravovacie služby, ktorá už
začala podnikať potrebné kroky zabezpečujúce zvýšené hygienické štandardy.

K bodu 4 – Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FEI STU
V bode 4. vystúpil prof. Uherek a vyhlásil výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu
FEI STU, ktoré sa konali v dňoch 24.-25.10.2017.
Oprávnení voliči: 2251
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 401 (17,81%)
Počet platných hlasovacích lístkov: 400
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1
Z 15 kandidátov na členov AS FEI STU bolo zvolených 9 členov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrivíková Kristína
Hanic Michal, Ing.
Gašparík Viktor
Petrusová Soňa
Hric Marek, Bc.
Jakúbek Andrej, Bc.
Repka Matej

8.
9.

Staňa Jakub, Bc.
Tomčo Tomáš

Prof. Uherek konštatoval, že k dnešnému dňu neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky
k priebehu volieb, teda výsledky sú definitívne platné.

K bodu 5 - Poďakovanie odchádzajúcim členom študentskej časti AS FEI STU
Prof. Uherek poďakoval šiestim odchádzajúcim členom za prácu počas ich volebného obdobia
a zároveň privítal nových členov študentskej časti AS FEI STU. Poznamenal, že traja pôvodní senátori
boli zvolení aj na ďalšie funkčné obdobie. Požiadal nových zástupcov, aby si v rámci možností od
budúceho semestra pozmenili rozvrh tak, aby sa mohli zúčastniť zasadnutí AS FEI STU, ktoré sa
konajú v utorkových popoludňajších hodinách. V prípade potreby prisľúbil ospravedlniť neúčasť člena
AS FEI STU na vyučovaní.

K bodu 6 - Rôzne (usmernenie pre nových členov ŠČ AS FEI STU ohľadne voľby predsedu a
podpredsedu ŠČ AS a rozdelenie do pracovných komisií AS FEI STU)
V úvode bodu 6. vystúpil prof. Oravec, ktorý ako dekan fakulty, poďakoval odchádzajúcim senátorom
za ich prácu a zároveň privítal novozvolených senátorov.
Následne pokračoval prof. Uherek, ktorý priblížil prítomným program na najbližšie zasadnutie AS FEI
STU. Vzhľadom na končiaci sa mandát niektorých členov študentskej časti AS FEI STU sa budú
schvaľovať materiály až na najbližšom zasadnutí AS FEI STU, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2017.
Zároveň vyzval študentskú časť AS FEI STU, aby si do 7.11.2017 zvolilo svojho predsedu
a podpredsedu, keďže 7.11.2017 bude zasadať predsedníctvo AS FEI STU.

K bodu 7 - Záver
Na záver sa prof. Uherek poďakoval prítomným za účasť.
Overovatelia:

PhDr. Jarmila Belasová

Ing. Michal Hanic, PhD.

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

Zapísal: Bc. Andrej Holič

