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Zápisnica č. 3/2019 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 5. 6. 2019 
 
Prítomní: všetci členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. V. Danišová, tajomníčka 

 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu a overovateľov zápisnice 
3. Voľba kandidáta na dekana 
4. Rôzne 

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT doc. Lacko. Skonštatoval, že senát sa zišiel v plnom 
počte. 

 

K bodu 2 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Dr. Tvarožek a Bc. Bakonyi. 

 

K bodu 3 

Predseda volebnej komisie Dr. Trúchly informoval o spôsobe volieb. Kandidátmi na dekana FIIT sú: 
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. Voľby prebiehali tajným hlasovaním. 
Z celkového počtu (12 senátorov) rozdaných volebných lístkov bolo platných všetkých 12 volebných 
lístkov – 5 senátorov hlasovalo za prof. Bielikovú a 7 senátorov za prof. Kotuliaka. 

 

Uznesenie 3.1 
Senát zvolil prof. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. za kandidáta na dekana FIIT STU pre funkčné obdobie 
2019 – 2023 väčšinou hlasov. 

 

K bodu 4: 

V rámci tohto bodu prebehla diskusia o zmene VŠ zákona, resp. jeho poslednej novely, ktorá by mala 
vstúpiť do platnosti dňa 1. júla 2019. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=466656 (odkaz na novelu) 

Do tejto novely sa dostali bez diskusie v reprezentáciách VŠ úpravy, ktoré zrušili obmedzenie na 
pôsobenie rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov, ktoré blokovali to, že uvedení akademickí 
funkcionári môžu byť vo funkciách len dve po sebe nasledujúce obdobia. 

Do diskusie sa zapojili doc. Vranić a prof. Bieliková. 

Doc. Lacko navrhuje pripojiť sa k vyhláseniu RVŠ.  

Senát sa k tejto záležitosti uznesie per rollam. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=466656
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Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným.  

 

 

       doc. Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. 
   predseda AS FIIT STU 

 
 
Overili: 
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD., v. r. 
 
 
Bc. Peter Bakonyi, v. r. 
 
 
V Bratislave 5. 6. 2019 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


