
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

 

Zápisnica PAS č. 3/2018 

zo zasadnutia Predsedníctva AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 14.06.2018 o 14:00 hod. v  zasadačke 

dekana 

Prítomní: členovia predsedníctva:  prof. Uherek, Ing. Hanic, prof. Hubinský,  Bc. Tomčo 

Hostia: prof. Stopjaková, doc. Bittera, doc. Jančárik, doc. Miklovičová, Ing. Vargic, doc. Beláň, doc. 

Žiška, Mgr. Miklovič 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Príprava volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019 - 2023 

(Volebný poriadok, vyhlásenie volieb, harmonogram volieb, voľba volebnej komisie) 

4. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2018 

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. vystúpila prodekanka fakulty, prof. Stopjaková. Zhrnula zasadnutie ak. obce FEI STU, ktoré 

sa konalo minulý týždeň. Zároveň informovala o stretnutí k projektu ACCORD na ktorom bola 

predstavená rámcová štruktúra položiek projektu. Takisto bude dôležitá súčinnosť s rektorátom STU  

pri obstarávaní prístrojov.  

K bodu 3 - Príprava volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019 - 2023 

     (Volebný poriadok, vyhlásenie volieb, harmonogram volieb, voľba volebnej komisie) 

 

V bode 3 vystúpil predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Konštatoval, že najviac práce s prípravou volieb 

bude mať legislatívna komisia AS FEI STU. Vysvetlil, že je potrebné schváliť volebný poriadok, 

z ktorého budú vyplývať ďalšie povinnosti. Následne dôjde k vyhláseniu volieb a schváleniu volebnej 

komisie. Volebná komisia bude mať 5 členov – senátorov, z ktorých dvaja budú zo študentskej časti 

AS FEI STU. Zároveň je potrebné pripraviť harmonogram volieb, ktorý schvaľuje AS FEI STU. Prof. 

Uherek požiadal predsedu Leg. Komisie AS FEI STU, Ing. Jókaya o prípravu dokumentov tak, aby mohli 

byť prerokované a schválené na zasadnutí AS FEI STU, ktoré sa bude konať 26.06.2018.  



V závere bodu 3 prof. Uherek informoval o očakávaných zmenách v zložení ŠČ AS FEI STU, ktoré 

súvisia s ukončením štúdia na FEI STU. Predseda ŠC AS FEI STU, Ing. Hanic zabezpečí aby študenti, 

ktorí budú pokračovať v ďalšom stupni štúdia mali prerušené členstvo do zápisu a zároveň aby boli 

prijatí náhradníci za tých študentov, ktorí ukončili štúdium na FEI STU.   

K bodu 4 - Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2018 

1. Otvorenie  

2. Aktuálne otázky FEI STU 

3. Príprava volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019 - 2023 

(Volebný poriadok, vyhlásenie volieb, harmonogram volieb, voľba volebnej komisie) 

4. Príprava rokovania AS FEI, ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2018 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 5 – Rôzne 

V bode 5 požiadal prof. Uherek Ing. Jókaya o skontrolovanie rokovacieho poriadku AS FEI STU a jeho 

následné doplnenie.  

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 

 


