
Akademický senát 

Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, Bratislava 

 

Zápisnica č. 2/2010 

zo zasadnutia akademického senátu FIIT STU zo dňa 9. 4. 2010 

_____________________________________________________________________ 

 

Účasť:  

prítomní: Ing. M. Galbavý, Ing. J. Hudec, doc.Ing. L. Hudec, PhD., Ing. 

K.Jelemenská, PhD., Ing. I. Kotuliak, PhD.,  prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. Juraj 

Štefanovič, PhD., Ing. J. Abaffy, A. Gomola, Bc. C. Černák, Ing. P. Pištek 

Ospravedlnení: Mgr. D. Chudá, PhD. 

 Hostia: prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc., prof. Ing. M. Bieliková, PhD., doc. Ing. M. 

Kotočová, PhD., Ing. Ľ. Palatinusová 

   

Program:   

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

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

3. Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2009 

4. Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2010 

5. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU 

6. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU 

7. Zmena v organizačnom poriadku FIIT STU 

8. Zmena Štatútu FIIT STU 

9. Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU 

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

11. Disciplinárna komisia FIIT - doplnenie 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu FIIT prof. Návrat. Privítal nových členov senátu Ing. 

P. Pišteka a Ing. J. Hudeca a oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  

Za overovateľov boli zvolení Ing. Štefanovič a Ing. Pištek, za skrutátorov Ing. I. Kotuliak a A. 

Gomola . 

  

K bodu 2:  

 

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

Prodekanka pre výskum prof. Bieliková a prodekanka pre pedagogiku doc. Kotočová oboznámili AS 

FIIT s výročnou správou o činnosti FIIT STU za rok 2009. 

V diskusii vystúpili: 

 prof. Návrat  

– dosiahnuté výsledky v komplexnej akreditácii: aké je ich hodnotenie v širšom 

kontexte univerzity a potom aj Slovenska? Ako sa umiestnila fakulta v pomyslenom 

rebríčku informaticky orientovaných fakúlt?  Dosiahli sme týmto výsledkom naše 

ciele? 

– publikačná činnosť:  aké je hodnotenie FIIT v širšom kontexte univerzity a potom aj 

Slovenska? 

– štúdium: konštatuje sa mierne zvýšenie záujmu. Je to naozaj tak? (v jednej z ďalších 

odrážok sa konštatuje celkovo sa znižujúci záujem) Ak áno, aká je kvalita záujemcov 

v porovnaní s minulosťou? Čo mieni fakulta robiť so - zdá sa- trvalo klesajúcim 

trendom počtu záujemcov? Máme nejakú stratégiu do budúcnosti? Čo mieni vedenie 

robiť pre zatraktívnenie ponuky programov, ktoré fakulta ponúka najmä na 1. stupni? 



– správa konštatuje, že by sa mala zlepšiť propagácia fakulty a tiež  propagácia toho, čo 

ponúka, t.j. študijných programov. Aké konkrétne opatrenia chce vedenie spraviť? 

Ing. Pištek –  propagácia ProFIIT na stredných školách, spolupráca so strednými školami 

Ing. Abaffy – propagácia fakulty – návrhy 

Gomola  – sprísniť kritériá – počet kreditov – efekt snehovej gule- problém efektu snehovej gule sa 

týka nahromadenia neabsolvovaných predmetov pri postupe do ďalšieho ročníka 

 

Na otázky odpovedal pán dekan a p. prodekanky Kotočová a Bieliková 

 

Uznesenie 2.1: AS FIIT schvaľuje prednesenú výročnú správu o činnosti FIIT STU 

v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania v predloženom znení všetkými 

hlasmi. 
 

K bodu 3 

 

Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2009 

 

Správu predniesla tajomníčka fakulty Ing. Palatinusová.  

V diskusii vystúpil doc. L. Hudec s týmito otázkami: 

-   bola v roku 2009 vykonaná kontrola hospodárenia fakulty kontrolnými 

            orgánmi STU alebo NKÚ, ak áno s akým výsledkom? 

- hospodárenie za rok 2009 ako aj návrh rozpočtu na 2010 obsahujú "povinné"výdavky 

a "voliteľné" výdavky. Aká je stratégia fakulty pri realizácii "voliteľných"  výdavkov? 

Aké sú mechanizmy na kontrolu efektívnosti vynaložených prostriedkov? 

- Je pravidlo 60:40 rozdeľovania dotačných prostriedkov z úrovne STU pre fakultu 

prospešné (výhodné)? Ak nie, netreba prijať v tejto súvislosti nejaké opatrenie? 

- podľa výsledku hospodárenia fakulta mala v minulom roku úhrnnú dotáciu asi 2,6 mil 

EUR  a úhrnom šetrí asi 1 mil EUR (čo je významná rezerva). Ako plánuje fakulta 

tieto prostriedky použiť? 

- počas roku 2011 by mala byť odovzdaná nová budova fakulty do používania. 

Uvedenie a prevádzka novej budovy si bude vyžadovať okrem účelových finančných 

zdrojov asi aj reštrukturalizáciu ročného rozpočtu fakulty oproti súčasnej štruktúre. 

Boli vykonané predbežné analýzy týchto dopadov a ako je na to fakulta finančne 

pripravená? 

 

Na otázky zodpovedala p. tajomníčka a pán dekan. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uznesenie 2.2: AS FIIT schvaľuje prednesenú výročnú správu o hospodárení FIIT STU 

v predloženom znení všetkými hlasmi. 

 

K bodu 4 

 

Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2010 

 

O návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2010  informovala p. tajomníčka Ing. Palatinusová. 

V diskusii vystúpil doc. L. Hudec: 

- hospodárenie ústavov 

Dr. Kotuliak: 

- Na čo je určené navýšenie mzdových prostriedkov na r. 2010?  

prof. Návrat: 

- Ako sa predpokladá naplnenie Štatútu fakuty v časti o prideľovaní financií ústavom?  



 

Zodpovedal p. dekan. Navýšenie je určené na mzdové prostriedky nových pracovníkov FIIT 

STU, prerozdelenie prostriedkov na hospodárenie ústavov sa zatiaľ neplánuje. 

 

Uznesenie 2.3: AS FIIT schvaľuje prednesený návrh rozpočtu FIIT STU na rok 

2010 v predloženom znení všetkými hlasmi. 

 

K bodu 5 

 

Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU 

 

Dlhodobý zámer rozvoja FIIT STU vyhodnotil pán dekan už pri informácii o Výročnej správe 

o činnosti FIIT, kedy prebehla i diskusia k tomuto bodu. 

 

Uznesenie 2.4: AS FIIT schvaľuje predložené Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru 

rozvoja  FIIT STU za rok 2009 v predloženom znení všetkými hlasmi. 

 

 

K bodu 6 

 

Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja FIIT STU na rok 2010 

 

V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 

Ing. Kotuliak 

- Keďže súčasný DZ bol robený na obdobie 2003-2010, bude aktualizácia nového DZ 

na ďalšie roky? 

- spolupráca s praxou 

Ing. Abaffy – propagácia fakulty 

Ing. Štefanovič – možnosť štúdia na FIIT STU pre zahraničných študentov, sylaby 

v anglickom jazyku v AISe 

 

Odpovedal p. dekan, o rozšírenie spolupráce je záujem, v súčasnosti nemôžeme poskytnúť 

žiadne priestory. O ďalšich formách propagácie a námetoch od študentov bude vedenie 

uvažovať, tiež preveria možnosti propagácie štúdia pre zahraničných študentov 

 

Uznesenie 2.5:   AS FIIT STU schvaľuje  predloženú aktualizáciu Dlhodobého zámeru  

      na rok 2010 v znení podľa prílohy všetkými hlasmi. 

 

K bodu 7  
 

Zmena v organizačnom poriadku FIIT STU  

 

Dekan FIIT STU Zriaďovacou listinou zriaďuje Slovenskú informatickú knižnicu, ktorá plní 

funkciu špecializovanej knižnice zameranej na informatiku a informačné technológie, 

ústrednej knižnice pre prácu s odbornou literatúrou v oblasti jej zamerania v rámci Slovenskej 

republiky, ústrednej knižnice a informačného pracoviska FIIT STU. 

Dekan FIIT STU navrhuje : 

1. začleniť Slovenskú informatickú knižnicu (SIK) do organizačnej štruktúry FIIT STU 

ako fakultné pracovisko 



2. zrušiť fakultné pracovisko Centrum informačných a knižničných služieb (CIKS), 

ktorého služby prechádzajú do činnosti SIK 

3. zmeniť Organizačný poriadok FIIT v zmysle úprav uvedených v bode 1. a v bode 2 

podľa priloženého návrhu.  

 

 

Uznesenie 2.6:   AS FIIT STU schvaľuje  predložený návrh zmeny v Organizačnom 

      poriadku FIIT STU všetkými hlasmi. 

 

K bodu 8  
 

Zmena Štatútu FIIT STU  

 

Akademický senát v zmysle  zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) schvaľuje 

organizačnú štruktúru fakulty. 

Akademický senát FIIT STU sa uznáša na tejto zmene Štatútu FIIT STU: 

V článku 6 ods. 3 Štatútu FIIT sa vypúšťa funkcia „hosťujúci docent“. 

V článku 8 ods. 5 Štatútu FIIT sa vypúšťa druhá veta. 

Dôvodová správa 

V r. 2003 v čase prijímania Štatútu platil zákon č. 131/2002 o vysokých školách… tak, že § 

75 znel:  

(1) Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 

hosťujúci docent, odborný asistent a lektor 

 

V tomto znení bol text vložený aj do Štatútu ako článok 6 ods. 3, s odkazom na predmetný § 

75 ods. 1 zákona č. 131/2002 o vysokých školách…Keďže  novelou zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách… došlo v § 75 ods. 1 k vypusteniu funkcie „hosťujúci docent“ , 

premietame túto zmenu do Štatútu tak, že článok 6 ods. 3 teraz znie takto: 

 

Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,  odborný 

asistent a lektor 

 

Štatútu FIIT sa dotýka aj zmena § 26 zákon č. 131/2002 o vysokých školách… 

§ 26 znel: 

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. Na tej istej 

fakulte verejnej vysokej školy môže tá istá osoba vykonávať funkciu člena akademického 

senátu fakulty verejnej vysokej školy dve po sebe nasledujúce obdobia. 

Preto sme aj do Štatútu zaradili do čl. 8 ods. 5 vetu: 

Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena akademického senátu najviac dve po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia. 

Ďalšou novelou zákona č. 131/2002 o vysokých školách… došlo k vypusteniu druhej vety 

ods. 4 v § 26. Súčasné znenie je: 

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné. 

To znamená, že zákon neobmedzuje, koľkokrát po sebe môže tá istá osoba vykonávať funkciu 

člena akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy. Ide o právo člena akademickej 

obce, ktoré mu prináleží zo zákona. Štatút fakulty ako predpis nižšej právnej sily by toto 

právo nemal zužovať, berúc do úvahy aj skutočnosť, že zákon nesplnomocňuje senát fakulty, 

aby prípadne upravil vnútorným predpisom počet, koľkokrát po sebe môže tá istá osoba 

vykonávať funkciu člena akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy. 



 

Uznesenie 2.7:  AS FIIT STU schvaľuje  predložený návrh zmeny Štatútu FIIT STU  

   všetkými hlasmi 

 

 

 

K bodu 9  
 

Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU 

 

O predloženom materiáli, ktorý je modifikáciou už schváleného materiálu v AS FIIT 

v predchádzajúcich rokoch referovala prodekanka Kotočová. Ide o úpravu dokumentu najmä 

ohľadom uskutočňovania prijímacieho konania raz ročne. 

Po diskusii senát navrhol zmenu v Čl. 3 bod. 6 – tento bod navrhuje v znení: Prijímacie 

skúšky na doktorandské štúdium  sa konajú spravidla v júni alebo v júli príslušného 

kalendárneho roku. 

 

Uznesenie 2.8:  AS FIIT STU schvaľuje  „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské  

  štúdium na FIIT STU podľa prílohy s jednou úpravou (Čl. 3 bod 6)  

  všetkými hlasmi. 

 

K bodu 10 

 

Konanie o nepotrebnosti hnuteľného majetku slúžiaceho k plneniu úloh FIIT STU 

 

Ide o osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi - EČV BA 687 DT.. 

FIIT STU nadobudla osobné motorové vozidlo (ďalej ako „vozidlo“) Škoda Octavia Combi 

ako poskytnutý dar dňa 11.11.2004. Predmetné vozidlo nemôže slúžiť na plnenie úloh FIIT 

STU, pretože od 26.5.2008 je  nepojazdné. Vozidlo má nefunkčnú prevodovku, ktorej oprava 

vzhľadom na rok výroby a počet odjazdených kilometrov je ekonomicky nerentabilná. Dňa 

14.6.2008 vypracoval Ing. Zdenek Sýkora (znalec z odboru cestná a vodná doprava) znalecký 

posudok, podľa ktorého hodnota vozidla, vrátane DPH, je 76.738,00 Sk (2.547,23 €).  FIIT 

STU listom zo dňa 19.6.2008 ponúkla vozidlo všetkým fakultám a súčastiam STU. Negatívne 

stanovisko poslali FEI, SjF, FA, ÚZ ŠDaJ a ÚZ STU Gabčíkovo. Ostatné fakulty a súčasti 

STU sa nevyjadrili k ponuke. Predmetný hnuteľný majetok bol ponúknutý aj verejne dňa 

15.12.2008 na webovej stránke FIIT STU.  

 

Zaradenie do programu rokovania Akademického senátu FIIT STU navrhujeme z dôvodu, že 

podľa čl. I, bodu 3) Metodického listu rektora k nakladaniu s majetkom STU č. 5/2005-N pri 

nakladaní s majetkom, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, rozhoduje rektor po vyjadrení 

akademického senátu fakulty. 

 

V diskusii vystúpil predseda prof. Návrat. Upozornil na nejasnosť, na základe čoho sa má 

senát fakulty k tejto veci vyjadriť. Zákon nezaraďuje vyjadrovanie sa o konaní 

o nepotrebnosti hnuteľného majetku s uvedenou hodnotou medzi spôsobilosti senátu fakulty. 

Zákon ani nesplnomocňuje rektora, aby poveroval senáty fakúlt ďalšími kompetenciami.  

 

V reakcii na to dekan požiadal, aby napriek tomu senát sa vyjadril, nakoľko bez toho nie je 

možné konanie ukončiť.  

 



Uznesenie 2.9:  AS FIIT STU nemá pripomienky k začatiu konania o nepotrebnosti  

     hnuteľného majetku FIIT STU 

 

K bodu 11 

 

K bodu: „Disciplinárna komisia FIIT STU – doplnenie“ 

   

V dôsledku ukončenia štúdia člena disciplinárnej komisie, študenta doktorandského štúdia 

Ing. Petra Vojteka, je potrebné doplniť komisiu zástupcom za 3. stupeň vysokoškolského 

vzdelávania. 

Návrh nového člena disciplinárnej komisie: Ing. Ľubomír Varga - doktorandské štúdium, 1. 

rok štúdia, študijný program Aplikovaná informatika. 

 

 

 

 

 

Uznesenie 2.11:   AS FIIT  schvaľuje za člena disciplinárnej komisie študenta  

        doktorandského štúdia Ing. Ľubomíra Vargu všetkými hlasmi. 

 

 

 

 

V Bratislave 9. 4 .2010 

Zapísala: M. Hricová 

 

Overili:  

        prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.          predseda AS FIIT STU  

 

 

Ing. Peter Pištek 


