
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica PAS č. 5/2017 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 24.10.2017 o 14:00 hod. v  

zasadačke dekana 

Prítomní: členovia predsedníctva:  prof. Uherek, prof. Hubinský, Ing. Hanic, doc. Rosinová 

Hostia: prof. Oravec, prof. Stopjaková, doc. Bittera, Dr. Drozda, doc. Jančárik, Mgr. Miklovič, 

doc. Miklovičová, Ing. Vargic, doc. Beláň, doc. Žiška 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Informácia o priebehu volieb do študentskej časti AS 

4. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2017 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva akademického senátu otvoril a viedol predseda AS FEI prof. Uherek. Privítal 

prítomných senátorov a hostí.  

K bodu 2 - Aktuálne otázky FEI STU 

V bode 2. 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. Následne pokračoval tajomník 

FEI STU, Mgr. Miklovič, ktorý akciu organizoval. Ozrejmil, že cieľom akcie bolo okrem pozitívneho PR 

fakulty aj utužiť vzťahy medzi pracoviskami. Účasť bola vysoká, niektoré drobné nedostatky sa vyladia 

v nasledujúcich ročníkoch. Súčasťou podujatia mal byť aj koncert, ktorý však musel byť pre 

nepriaznivé počasie zrušený. 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 sa jedná 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.  



Na záver dekan pripomenul prebiehajúcu reakreditáciu študijných programov II. stupňa 

štúdia.  

 

K bodu 3 -Informácia o priebehu volieb do študentskej časti AS 

 

V bode 3 vystúpil predseda ŠČ AS FEI, Ing. Hanic. Oznámil že za prvý deň bolo zatiaľ odovzdaných 

približne 150 hlasovacích lístkov a  neboli žiadne problémy alebo komplikácie. V diskusii vystúpil prof. 

Hubinský s návrhom zvýšiť účasť pomocou oznámenia o konaní volieb cez sociálne siete. Ing Hanic 

prisľúbil že návrh bude tlmočiť ďalej predsedovi volebnej komisie, ale rozhodnutie je na volebnej 

komisii. Mgr. Miklovič poznamenal, že po poslednej aktualizácii sociálnej siete facebook sa už 

oznámenia užívateľom nezobrazujú na ploche. Na záver diskusie prof. Uherek dodal, že vyhlásenie 

volieb bolo zverejnené v dostatočnom predstihu na nástenke FEI STU, ako aj na webovom sídle 

fakulty.  

 

K bodu 4 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2017 

Prof. Uherek informoval prítomných , že najbližšom zasadnutí AS FEI STU je potrebné vyhlásiť 

výsledky volieb a poďakovať sa za prácu senátorom, ktorým dňa 31.10.2017 končí mandát. Zároveň 

je potrebné usmerniť novozvolených senátorov ohľadne organizačných záležitostí ŠČ AS FEI. 

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je vhodné aby boli prijímané nové rozhodnutia v posledný deň 

mandátu starých členov ŠČ AS FEI. Rozhodnutia sa budú prijímať až na nasledujúcom m zasadnutí AS 

FEI, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2017. Na tomto zasadnutí je potrebné schváliť podklady pre 

reakreditáciu, ktoré sa následne predkladajú do vedeckej rady fakulty.  

Predsedníctvo AS FEI sa zhodlo na zasadnutí AS FEI dňa 31.10.2017 s programom: 

1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice  

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU  

3. Aktuálne otázky FEI STU  

4. Vyhlásenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FEI STU  

5. Poďakovanie odchádzajúcim členom študentskej časti AS FEI STU  

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)  

7. Záver  
 



K bodu 5 – Rôzne 

V bode rôzne prof. Uherek pripomenul potrebu mať spripomienkované reakreditačné materiály do 

dátumu 07.11.2017, kedy bude zasadať predsedníctvo AS FEI. Prodekan Bittera podotkol že nemá 

zmysel posielať pedagogickej komisii všetky prílohy, ktoré nie sú podstatné. Zaslaný bude základný 

dokument a odporúčaný plán, v prípade potreby môže vyžiadať pedagogická komisia aj ďalšie 

prílohy. Na výzvu prof. Uhereka k potrebe prerokovať ešte ďalšie materiály reagovala doc. 

Miklovičová, ktorá pripomenula potrebu drobnej zmeny dokumentu „Ďalšie podmienky prijímania na 

inžinierske štúdium na FEI STU“ a doc. Bittera, ktorý pripomenul potrebu odsúhlasenia novej 

disciplinárnej komisie fakulty. Doc. Rosinová sa opýtala na údaje k hospodáreniu fakulty a aktuálnej 

situácie, prof. Uherek odpovedal že údaje budú prezentované na nasledujúcom zasadnutí AS FEI.  

Prof. Uherek pokračoval, a navrhol čas začatia zasadnutia AS FEI dňa 14.11.2017 o 13 00, pretože 

program bude obšírny.  

V závere informoval prítomných o situácii v AS STU - pretože posledné voľby na FIIT STU museli byť 

zrušené, bude AS STU zasadať až v novembri 2017. 

K bodu 6 - Záver  

Na záver sa predseda senátu poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

      prof. Ing. František Uherek, PhD.  

            predseda AS FEISTU , v. r. 

Zapísal: Bc. Holič 

 


