
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

Zápisnica č. 5/2018 

zo zasadnutia AS FEI STU, ktoré sa konalo dňa 13.11.2018 o 14 hod. v B-klube 

Prítomní: 

Zamestnanecká časť:  18  Ospravedlnení: 0 

Študentská časť:  9 Ospravedlnení: 0 

Hostia:    

 

Príloha č. 1 k zápisnici - Prezenčná listina zo dňa 13.11.2018 je priložená k originálu zápisnice v prípade potreby je možné do 

prezenčnej listiny nahliadnuť u predsedu AS FEI STU. 

 

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

2. Voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2019 - 2023 

3. Rôzne 

4. 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. Následne určil skrutátorov 

dnešného zasadnutia.  

 

Určení Skrutátori: - Ing. Poljovka, doc. Jančárik 

 

Za overovateľov boli navrhnutí:   doc. Jančárik, Bc. Hajdúch 

 

Po určení overovateľov nechal prof. Uherek hlasovať o schválení programu dnešného zasadnutia AS 

FEI STU.  

 

Prítomní: 27 

Výsledky hlasovania: za-27, proti-0, zdržali sa-0  

 

K bodu 2 -  Voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 

 

Bod. 2 uviedol predseda AS FEI STU, prof. Uherek. Vysvetlil, že voľby riadi volebná komisia zložená 

z členov Legislatívnej komisie AS FEI STU. Následne odovzdal slovo jej predsedovi, Ing. Vargicovi, PhD.  

Ing. Vargic v krátkosti zhrnul doterajší priebeh volieb. Uviedol, že všetci senátori AS FEI STU majú 

k dnešnému dňu platné mandáty. Takisto boli splnené všetky povinné náležitosti súvisiace s voľbami 



kandidáta na dekana. K samotnému volebnému aktu poznamenal, že záujem kandidovať prejavil iba 

jeden kandidát, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, a teda bude jednokolová voľba. V prípade, že kandidát 

dostane nadpolovičnú väčšinu (14 hlasov), tak je zvolený. Zároveň prítomných senátorov oboznámil so 

štruktúrou hlasovacieho lístka a správnym postupom pri jeho označení. Po tomto príspevku boli 

postupne vyzývaní senátori podľa prezenčnej listiny a každý z nich samostatne odvolil.  

 

Po odvolení posledného senátora volebná komisia vyhodnotila výsledky hlasovania nasledovne: 

 

Počet všetkých členov AS FEI STU:   27 

Počet prítomných členov AS FE ISTU  27 

Počet vytlačených volebných lístkov:   40 

Počet vydaných volebných lístkov:  27 

Počet odovzdaných volebných lístkov  26 

Počet platne označených volebných lístkov: 26 

Počet neplatne označených volebných lístkov: 0 

 

Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec získal   22 hlasov 

Proti/zdržali sa:     4 

 

Volebná komisia konštatuje že 

• boli splnené všetky náležitosti volieb podľa volebného poriadku 

• Prof. Dr. Ing. Miloš Oravec získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FEI STU a 

teda je zvolený za kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-2023 

 

V závere bodu 3 prof. Uherek poďakoval volebnej komisii za odvedenú prácu a odišiel osobne pozvať 

na zasadnutie AS FEI STU zvoleného kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-2023, prof. 

Oravca.  

 

K bodu 3 – Rôzne 

 

Bod 3 otvoril predseda zamestnaneckej časti AS FEI STU, prof. Hubinský. Prítomných senátorov 

oboznámil s programom nasledujúceho stretnutia AS FEI STU, ktoré sa uskutoční dňa 20.11.2018. 

Uviedol že bude potrebné prerokovať Návrh študijných programov 1. stupňa štúdia, doplniť členov 

Disciplinárnej komisie FEI STU a zvoliť nových členov pracovných komisií za SČ AS FEI STU. Na 

najbližšom zasadnutí senátu fakulty vystúpi zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), Bc. Anton 

Cvik, ktorý oboznámi prítomných senátorov s prácou ŠRVŠ za obdobie 2016 - 2018. V závere zasadnutia 

bude prednesená informácia o plnení plánu fakulty. 

 

V diskusii vystúpil doc. Zajac, ktorý poukázal  na problém s obsadením prednáškovej miestnosti AB 300. 

Tesne pred písomnou skúškou mu bola zrušená rezervácia. Takisto navrhol  vytvoriť rezervné kľúče od 

prednáškových miestností, ktoré by ostávali na vrátnici. Počas diskusie vyšlo najavo, že to bolo v období  

FEIstivalu a štandardne sa takéto veci nestávajú. Prof. Pavlovičová mala podobný problém s kľúčom a 

povedala, že tento problém už je v riešení.  

 

 



 

K bodu 4 – Záver 

 

Po diskusii prišiel prof. Uherek spolu s čerstvo zvoleným kandidátom na funkciu dekana prof. Oravcom 

a ďalšími členmi vedenia fakulty. 

  

Prof. Uherek oficiálne oznámil výsledky volieb kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie 2019-

2023 a pogratuloval prof. Oravcovi k jeho znovuzvoleniu. 

  

Následne sa prof. Oravec vo svojom vystúpení poďakoval senátorom za prejavenú dôveru a zaviazal sa 

pokračovať v doterajšom úsilí pre ďalší rozvoj a uznanie fakulty.   

 

Zoznam príloh zápisnice: 

 

1. Príloha č. 2: Protokol z volieb 

 

 

Overovatelia:  

 

doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. 

 

Bc. Adam Hajdúch 

 

prof. Ing. František Uherek, PhD. 

         predseda AS FEI STU 

 

Zapísal: Bc. Andrej Holič 


