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Zápisnica č. 4/2014 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 19. 9. 2014 

 

Prítomní: prof. Ing. M. Bieliková, PhD., Ing. M. Galbavý,  doc. Ing. L. Hudec, PhD., Mgr. G. Kosková, 
PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Šimko, PhD., Ing. P. Trúchly, PhD., L. Csóka, B. 
Pavlíková, Ing. J. Ševcech, V. Danišová 

Neprítomní: Ing. M. Šimko, PhD., Bc. V. Štrbáková – obaja ospravedlnení 

Prítomní pozvaní hostia: dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., prodekanka doc. Mgr. D. Chudá, PhD., 
tajomníčka fakulty Ing. Ľ. Palatinusová, Ing. Tomáš Kováčik, PhD. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 
3. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU 
4. Disciplinárna komisia – doplnenie členov 
5. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU - harmonogram volieb 
6. Aktuálne otázky FIIT (informácia dekana FIIT) 
7. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT prof. Návrat.  

 

K bodu 2: 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice zvolili 
Ing. P. Trúchleho, PhD. a Ing. J. Ševcecha, za skrutátorov Mgr. G. Koskovú, PhD. a L. Csóku. 

 

K bodu 3: 

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU 

Materiál predložil p. dekan, pripravila a predniesla prodekanka doc. Chudá. Vysvetlila najmä zmeny 
oproti doterajším podmienkam. Asi najvýznamnejšou zmenou je, že uchádzač, ktorý získa v prijímacom 
konaní najmenej 65 bodov, je automaticky prijatý a uchádzač, ktorý nezíska ani 40 bodov, nemôže byť 
prijatý.  

Do diskusie sa prihlásil doc. Hudec, ktorý vyjadril obavu o pokles študentov v prípade spodnej hranice 
40 bodov. Tento materiál nepodporil a navrhol zmeniť spodnú hranicu na 20 bodov, alebo ju vôbec 
nedávať. 

Doc. Chudá však oponovala tým, že treba stanoviť hranicu a zadefinovať, kto je spôsobilý sa uchádzať 
o štúdium, pretože skúsenosti z minulých rokov sú také, že študenti, ktorí boli na hranici 40 b., bývajú 
zväčša už neúspešní v 1. ročníku štúdia.  
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Do diskusie sa ďalej zapojila aj prof. Bieliková, ktorá tiež tvrdila, že treba určiť podmienky 
splnenia/nesplnenia prijatia uchádzačov, lebo inak by to mohlo ovplyvniť úroveň fakulty. 
Skonštatovala, že kvalitná propagácia fakulty pomôže pritiahnuť dobrých študentov. 

K tomuto sa priklonil aj Ing. J. Šimko, PhD., ktorý oboznámil prítomných, že sa pripravuje program, 
ktorý sa má zamerať na najlepších študentov už na strednej škole a pestovať v nich povedomie, že na 
FIIT je štúdium síce náročné, ale kvalitné a perspektívne. 

Prof. Návrat podporil tento návrh, tiež je podľa neho potrebná hranica bodov pri prijatí. Ak je problém 
v pružnosti mechanizmu prijímania, odporúča zvážiť, či by nebolo vhodné vrátiť sa ku klasickej 
prijímacej skúške. 

Predseda po uzavretí diskusie dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Hlasovanie: za: 9 
proti: 0 
zdržali sa: 1 

Predseda senátu na základe hlasovania skonštatoval, že senát schválil materiál “Ďalšie podmienky 
prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU“ v predloženom znení. 

Uznesenie 4. 1 Akademický senát FIIT v zmysle §27 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU. 

 

K bodu 4: 

Doplnenie disciplinárnej komisie 

Po upozornení predsedu disciplinárnej komisie doc. Hudeca, že vzhľadom na zmeny v zamestnaneckej 
štruktúre fakulty nie je disciplinárna komisia úplná a nemôže konať, predložil dekan návrh na jej 
doplnenie. Navrhnutými členmi sú RNDr. Anna Bou Ezzedine, PhD., Ing. Ján Hudec, Ing. Jozef Filipek, 
Ladislav Gallay.  

Akademický senát FIIT tajným hlasovaním jednomyseľne zvolil všetkých štyroch navrhnutých za členov 
disciplinárnej komisie FIIT. 

Uznesenie 4.2  Akademický senát FIIT schvaľuje za členov disciplinárnej komisie FIIT RNDr. Annu 
Bou Ezzedine, PhD., Ing. Jána Hudeca, Ing. Jozefa Filipka a Ladislava Gallaya.  

 

K bodu 5: 

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU – harmonogram volieb 

Nakoľko jednému členovi študentskej časti zanikol mandát v  AS STU (Ing. Peter Pištek), 
predseda AS STU rozhodol o vyhlásení doplňujúcich volieb zástupcu študentskej časti do  AS 
STU na obdobie 2011-2015 a poveril AS FIIT zorganizovaním volieb. 

Voľby sa uskutočnia dňa 6. 10. 2014 v čase od 9.00 do 12.00 hod. vo vestibule FIIT pri vrátnici. 
Kandidátna listina bude zverejnená do 26. 9. 2014. 

Uznesenie 4.3  AS FIIT schvaľuje harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU 
v predloženom znení. 
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 AS FIIT zároveň menoval volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti 
AS STU v zložení: 
predseda: Ing. Jakub Ševcech 
členovia: Bc. Veronika Štrbáková, Lukáš Csóka 

 

K bodu 6: 

Aktuálne otázky FIIT 

Dekan informoval o stave vo vzdelávaní (informácia o počte novoprijatých študentov), výskumnej 
činnosti (univerzitný vedecký park – skutkový stav 2 laboratórií FIIT; stav dátového centra; vstup do 
7. rámcového programu…), o spolupráci s praxou, ako aj o prevádzke (dokončenie ául) a hospodárení 
fakulty (prijatie opatrení na zefektívnenie zníženia schodku v mzdových prostriedkoch). Dekan 
poďakoval prof. Bielikovej ako predsedkyni ad hoc komisie za cenný materiál ku hodnoteniu 
jednotlivých pracovísk a prerozdeľovaniu finančných prostriedkov. 

 

K bodu 7: 

Rozličné 

Predseda navrhol, aby sa zasadnutia AS konali štandardne v pondelok o 11.00 hod. Ďalšie 
zasadnutie by sa malo (v súvislosti s vedeckou radou – dekan) uskutočniť ešte túto jeseň. 

 Na záver predseda senátu poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
    predseda AS FIIT STU 

 

Overili:  

Ing. Jakub Ševcech 

 

Ing. Peter Trúchly, PhD. 

 

V Bratislave 19. 9. 2014 

 

Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


