
Akademický senát 
Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 3, Bratislava 

 
Zápisnica č. 4/2011 

zo zasadnutia akademického senátu FIIT STU zo dňa 27. 9. 2011 
_____________________________________________________________________ 

 
Účasť:  
 
prítomní:  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. Juraj Štefanovič, PhD., 
Ing. P. Trúchly, PhD., Ing. J. Abaffy, Ing. P. Pištek, V. Štrbáková 

Hostia:  Ing. Ľ. Palatinusová 
 
Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  
2. Návrh na zmenu Organizačného poriadku FIIT STU  
3. Zásady volieb kandidáta na dekana FIIT STU 
4. Harmonogram volieb kandidáta na dekana FIIT STU 
5. Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FIIT STU 
6. Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU 

 
 
K bodu 1: 
 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu FIIT prof. Návrat.  Oboznámil s programom dnešného 
zasadnutia. Za overovateľov boli zvolení doc. D. Chudá a Ing. P. Pištek. 
 
 
K bodu 2:  
 
Návrh na zmenu Organizačného poriadku FIIT STU  
 
Návrh na zmenu predniesla Ing. Palatinusová, tajomníčka FIIT. Na základe Príkazu rektora 
STU č. 1/2011 z 1.4.2011 v rámci Úlohy č. 2 rektor prikazuje: Oddelenia BOZP a OOP 
organizačne usporiadať a začleniť pod dekanov fakúlt, doteraz boli tieto oddelenia začlenené 
pod tajomníkov fakúlt. Dekan FIIT STU navrhuje nasledovné zmeny v Organizačnom  
poriadku FIIT STU: 

- v Čl. 5, (1) doplniť bod a5): referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany a civilnej ochrany (BOZaPO) 

- V Čl.5 (1) zrušiť bod b3): referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany a civilnej ochrany (BOZaPO) 

 
Uznesenie 4.1 
 
AS FIIT schvaľuje predložený návrh všetkými hlasmi. 
 
 



K bodu 3 
 
Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty a odvolávania dekana fakulty 
 
V súvislosti s nadchádzajúcim ukončením funkčného obdobia dekana FIIT STU predseda 
Akademického senátu FIIT STU vyhlasuje voľby kandidáta na dekana. AS prerokoval Zásady volieb 
dekana a po diskusii rozhodol o nasledovných úpravách: 

- v bode 3/1 prijať navrhovanú alternatívu v pozmenenom znení: Právo navrhovať kandidáta na 
dekana pre voľby kandidáta na dekana majú členovia akademického senátu fakulty, dekan 
a členovia akademickej obce; ak ide o návrh člena akademickej obce, navrhovaný sa stáva 
kandidátom, ak ho navrhuje aspoň 5 členov akademickej obce. Úprava prijatá väčšinou 
desať za, jeden sa zdržal. 
- v bode 4/3 vypustiť „v prvom kole“ 
- v bode 4/4 vypustiť predposlednú vetu: “Na zvolenie kandidáta v druhom kole treba, aby 

získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov senátu“. Úprava prijatá väčšinou desať 
za, jeden proti. 

- bod 6/5 vypustiť. Úprava prijatá jednomyseľne. 
 
Uznesenie 4.2:  
 
AS FIIT schvaľuje „Zásady volieb kandidáta na dekana fakulty v predloženom znení 
s úpravami jednomyseľne. 
 
 
K bodu 4 
 
Harmonogram volieb kandidáta na dekana FIIT STU 
 
V súlade so Zásadami volieb kandidáta na dekana fakulty a na základe vyhlásenia predsedu 
senátu doc. L. Hudec predložil senátu návrh na uskutočnenie volieb kandidáta na dekana 
takto: 
Návrhy kandidátov na dekana do 10. 10. 2011 
Zverejnenie zoznamu kandidátov 10. 10. 2011 
Predstavenie kandidátov na dekana na zhromaždení akademickej obce fakulty 13. 10. 2011 
Voľby dekana 24. 10. 2011  
 
Po diskusii členov AS FIIT rozhodol zmeniť Článok 3 predloženého Harmonogramu volieb 
za navrhovanú alternatívu : „Volebná komisia zverejní obvyklým spôsobom dňa 10. 10. 2011 
zoznam kandidátov na dekana“ 
 
Uznesenie 4.3: 
 
AS FIIT schvaľuje Harmonogram volieb kandidáta na dekana fakulty v predloženom znení 
s úpravou.  
Schválené jednomyseľne. 
 
Uznesenie 4.4 
AS FIIT schvaľuje volebnú komisiu pre voľby dekana v zložení: 

predseda:  Ing. Juraj Štefanovič, PhD.  
členovia:  Ing. Jana Flochová, PhD.  

    Ing. Ján Hudec  
    Ing. Peter Pištek 

Schválené jednomyseľne. 



K bodu 5 
 
Doplňovacie voľby do študentskej časti AS FIIT 
 
Nakoľko 1 členovi študentskej časti skončil mandát v AS FIIT, (ukončenie štúdia), AS FIIT STU na 
uznesení rozhodol o vyhlásení doplňujúcich volieb na obsadenie jedného miesta zástupcom 
inžinierskeho štúdia. Na zasadnutí sa prijalo rozhodnutie uskutočniť doplňujúce voľby dňa 12. 10. 
2011 v čase od 9.00 do 15.00 hod. vo vestibule bloku D FEI . 
 
Volebná komisia bude pracovať v zložení: 
 predseda: Veronika Štrbáková 

členovia: Ing. Jaroslav Abaffy 
   Ing. Peter Pištek 
 
Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej 
obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta). 
Návrhy sa odovzdávajú na študijnom oddelení (p. Urbaníkovej) do 12.00 hod. dňa 5. 10. 2011. 
Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 6. 10. 2011. 
 
Kandidáti môžu poslať svoje predstavenie a volebný program v rozsahu maximálne jednej A4 
na mail: pistek[at]fiit.stuba.sk do 5. 10. 2011. 
 
Uznesenie 4.5: 
 
AS FIIT schvaľuje Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FIIT STU.  
Schválené jednomyseľne. 
 
Uznesenie 4.6: 
 
AS FIIT schvaľuje volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. 
Schválené jednomyseľne. 
 
 
K bodu 6 
 
V súvislosti s ukončením mandátu 4 členov zamestnaneckej časti AS FIIT Akademický senát FIIT 
STU rozhodol o vyhlásení volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT podľa dokumentu „Zásady 
pre voľby do akademického senátu FIIT STU“. Na zasadnutí sa prijalo rozhodnutie uskutočniť 
voľby dňa 27. 10. 2011 v čase od 10.00 do 13.00 hod. v miestnosti D-220 na FIIT. 
 
Volebná komisia bude pracovať v zložení: 
 predseda:  Ing. Juraj Štefanovič, PhD. 
 členovia:  Ing. Jana Flochová, PhD. 
      Ing. Ján Hudec 
 
Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia 
akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov zamestnaneckej časti akademickej obce 
a podpis kandidáta). Návrhy sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 
20. 10. 2011. Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 21. 10. 2011. 
 
Uznesenie 4.7: 
 
AS FIIT schvaľuje Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT 
Schválené jednomyseľne. 



Uznesenie 4.8: 
 
AS FIIT schvaľuje volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT. 
Schválené jednomyseľne. 
 
V Bratislave 27. 9. 2011 
Zapísala: M. Hricová 
 
Overili:  
       prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.        predseda AS FIIT STU 
 
Ing. Peter Pištek 


