
Správa o činnosti Akademického senátu FITT STU 
za obdobie od roku 2010 dosiaľ 

ktorá sa podáva v zmysle §27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Zb. 

 

AS FIIT STU funguje v súčasnosti v tomto zložení: 

Ing. M. Galbavý, Ing. J. Hudec, doc. Ing. L. Hudec, PhD., doc. Mgr. D. Chudá, PhD.,  Ing. K. 

Jelemenská, PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Štefanovič, PhD., Ing. P. Trúchly, PhD., 

Ing. J. Abaffy, Ing. P. Pištek, Bc. A. Fogelton, V. Štrbáková 
 

AS FIIT STU mal v roku 2010 3 zasadnutia a v tomto roku už 3 zasadnutia. Na zasadnutiach 

sa zaoberal otázkami, ktoré mu vyplývajú zo zákona a v súlade s ním buď príslušné materiály 

schválil alebo ich prerokoval. Podrobnejší prehľad o bodoch, ktorými sa AS zaoberal, podáva 

informácia o programe každého zasadnutia. 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 25.2.2010: 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  

2. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu 

a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov 

3. Zmena v organizačnom poriadku FIIT STU 

4. Zmena Štatútu FIIT STU 

5. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT  

6. Rozličné 

 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 9.4.2010: 

7. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov a skrutátorov 

8. Výročná správa o činnosti FIIT STU 2009 – oblasť výskum, vývoj a vzdelávanie 

9. Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2009 

10. Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2010 

11. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU 

12. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU 

13. Zmena v organizačnom poriadku FIIT STU 

14. Zmena Štatútu FIIT STU 

15. Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU 

16. Konanie o nepotrebnosti hnuteľného majetku slúžiaceho k plneniu úloh FIIT STU 

17. Disciplinárna komisia FIIT - doplnenie 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 16.9.2010: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov a skrutátorov 

2. Návrh na prodekana FIIT  

3. Disciplinárna komisia FIIT - doplnenie 

4. Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU 

5. Doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT 

6. Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FIIT, AS STU a ŠRVŠ 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 28.2.2011: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  

2. Pravidlá na utváranie študijných plánov 



3. Rozličné 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 4.4.2011: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  

2. Voľby do AS STU 

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 17.5.2011: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  

2. Výročná správa FIIT STU Bratislava za r. 2010 – výskum, vývoj a vzdelávanie 

3. Výročná správa FIIT STU o hospodárení za r. 2010 

4. Návrh rozpočtu na r. 2011 

5. Voľba zástupcu do RVŠ 

6. Rozličné 

 

Rokovania AS FIIT sa vyznačovali vecnou, konštruktívnou atmosférou. Vďaka tomu, že 

materiály na rokovanie boli dobre pripravené a vďaka tomu, že senátori sa na rokovanie dobre 

pripravovali, diskusia k predkladaným materiálom bola kvalifikovaná kritické pripomienky 

alebo podnety viedli k zlepšeniu výstupov z rokovania.  

 

Významnou činnosťou bolo organizovanie volieb buď do AS FIIT alebo v máji 2011 do AS 

STU. Voľby sú v našich podmienkach náročné najmä v tom, že je veľmi želateľné dosiahnuť 

čo najvyššia účasť. Čím viac voličov sa volieb zúčastní, tým silnejší mandát majú ich zvolení 

zástupci. Táto úloha je obzvlášť náročná v študentskej časti akademickej obce, čo je jav 

všeobecný a netýka sa špeciálne len našej fakulty. Naopak, nám sa relatívne darí dosahovať 

vyššiu účasť študentov než je to bežné na univerzite.   

 

Za kvalitnú konštruktívnu prácu v senáte chcem poďakovať všetkým senátorom.  

 

 

 

 

31.5.2011      Pavol Návrat 

       predseda  


