
Správa o činnosti Akademického senátu FIIT STU za 
obdobie od roku 2013 dosiaľ 

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

 

AS FIIT STU fungoval v priebehu posledného roka v čiastočne rôznom zložení (pozri nižšie 

informácie o výsledkoch volieb).  

 

AS FIIT STU funguje k dnešnému dňu v tomto zložení: 

 
prof. Ing. M. Bieliková, PhD., Ing. M. Galbavý, doc. Ing. L. Hudec, PhD., Mgr. G. Kosková, PhD., 

doc. Ing. M. Kotočová, PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. Jakub Šimko, PhD., Ing. J. Štefanovič, 

PhD., B. Pavlíková, Bc. V. Štrbáková, Lukáš Csóka, Ing. J. Ševcech.  
 

 

AS FIIT STU mal v druhej polovici roku 2013 jedno zasadnutie a v tomto roku dve 

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 18.9.2013: 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

2. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU 

3. Voľby do AS FIIT 

4. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT a AS STU 

5. Doplnenie disciplinárnej komisie 

6. Rozličné 

 

Členstvo v senáte fakulty skončilo Ing. Jánovi Hudecovi, Ing. Petrovi Trúchlemu, PhD. 

(zamestnanecká časť) a Ing. Jakubovi Šimkovi (študentská časť). Za nových členov zvolili 

3.10.2013 doc. Ing. Margarétu Kotočovú, PhD., prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD. a Barboru 

Pavlíkovú.  

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 20.2.2014: 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

2. Voľba predsedu študentskej časti AS FIIT STU 

Nakoľko Ing. Jakub Šimko, PhD. ukončil v júli 2013 doktorandské štúdium, čím mu bolo 

členstvo v študentskej  časti AS FIIT STU ukončené,  členovia študentskej časti AS FIIT STU 

za nového predsedu  navrhli Ing. Jakuba Ševcecha.  
3. Informácia o dlhodobom zámere fakulty 

Dekan FIIT STU informoval, že material “Dlhodobý zámer fakulty” je pripravený na odoslanie na 

ústavy FIIT na diskusiu. 

4. Nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty 

Dekan FIIT informoval, že dotácia na rok 2014 nedosahuje potreby fakulty, a preto je potrebné urobiť 

nevyhnutné opatrenia v úprave miezd na FIIT STU.  Správa  o hospodárení za rok 2013 a návrh 

rozpočtu na rok 2014 sa finalizujú a budú pripravené na najbližšie rokovanie senátu. 

5. Študijné programy na akademický rok 2014-2015 

6. Študijné programy FIIT STU do žiadosti o komplexnú akreditáciu v roku 2014 

7. Dodatok č. 3 Štatútu FIIT STU 



8. Úplné znenie Štatútu FIIT STU 

9. Študijný poriadok FIIT STU 

10. Rozličné 

 

Vzhľadom na fakt, že dňa 17.3.2014 skončilo členstvo v senáte Ing. Petrovi Pištekovi, konali 

sa dňa 23.4.2014 voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Zvolený bol Lukáš Csóka. 

Vzhľadom na oznámenie Ing. Dušana Bernáta o tom, že prestáva byť členom akademickej 

obce, konali sa dňa 24.4.2014 doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU. 

Zvolený bol Ing. Jakub Šimko, PhD.   

 

Program zasadnutia AS FIIT dňa 28.4.2014: 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia dekana o aktuálnom stave fakulty 

3. Výročná správa  o hospodárení fakulty za rok 2013 
4. Doplňovacie voľby 

5. Rozličné 

 

Rokovania AS FIIT sa vyznačovali vecnou, konštruktívnou atmosférou. 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 do AS STU. Voľby 

sú v našich podmienkach náročné najmä v tom, že je veľmi želateľné dosiahnuť čo najvyššiu 

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

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.  

 

 

 

 

20.6.2014      Pavol Návrat 

       predseda  


