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Zápisnica č. 5/2012 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 19. 10. 2012 

 

Účasť:  

prítomní: Ing. D. Bernát, Ing. M. Galbavý, Ing. J. Hudec, doc. Ing. L. Hudec, PhD., prof. Ing. P. Návrat, 
PhD., Ing. J. Štefanovič, PhD., Ing. P. Trúchly, PhD., Ing. P. Pištek, Ing. J. Šimko,  

ospravedlnení: Bc. J. Ševcech, V. Štrbáková 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice 
2. Harmonogram doplňujúcich volieb do AS FIIT 
3. Rokovací poriadok AS FIIT  
4. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  
Za overovateľov boli zvolení Ing. Bernát a Ing. Pištek. 

 

K bodu 2:  

Vzhľadom na to, že Ing. Michalovi Barlovi, PhD. dňom 1. 10. 2012 zanikol mandát, senát rokoval 
o doplňujúcich voľbách. 

Harmonogram doplňujúcich volieb do AS FIIT 

Akademický senát FIIT STU v súlade s § 26 ods. 1 zákona má 12 členov, z toho 8 členov má zamestnanecká 
časť a 4 členov má študentská časť (§ 26 ods. 2 zákona). Nakoľko 1 členovi skončil mandát (prestal byť 
vysokoškolským učiteľom na ustanovenú pracovnú dobu), AS FIIT STU uznesením rozhodol o vyhlásení 
doplňujúcich volieb do AS FIIT STU podľa dokumentu „Zásady pre voľby do akademického senátu FIIT STU“. 
Na zasadnutí sa prijalo rozhodnutie uskutočniť doplňujúce voľby dňa 8. 11. 2012 v čase od 11:00 do 13:15 
hod. v miestnosti D 220 na FIIT. 

AS FIIT STU menoval volebnú komisiu v zložení: 
predseda: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 
členovia: Ing. Boris Dado, JUDr. Iveta Dekýšová 

Návrhy kandidátov za zamestnaneckú 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 predsedovi volebnej komisie do 12:00 hod. dňa 31. 10. 2012. Kandidátna listina pre voľby do 
AS FIIT STU bude zverejnená 31. 10. 2012. 

 

Uznesenie 5.1: AS FIIT schvaľuje  Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT  

 

Uznesenie 5.2: AS FIIT zriaďuje volebnú komisiu v zložení: 
  predseda: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 
  členovia: Ing. Boris Dado, JUDr. Iveta Dekýšová 

Obe uznesenia boli schválené všetkými hlasmi. 

 

K bodu 3:  

Návrh úpravy Rokovacieho poriadku AS FIIT  

Predseda zamestnaneckej časti AS FIIT doc. L. Hudec na základe poverenia predsedom AS FIIT predložil návrh 
na úpravu Rokovacieho poriadku AS FIIT tak, aby sa v odôvodnených prípadoch mohlo rozhodnúť 
korešpondenčne.  
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Po diskusii, do ktorej sa zapojili skoro všetci členovia AS FIIT bola prijatá zmena v Rokovacom poriadku v Čl. 
2 bod 13:  

V odôvodnených prípadoch môže predseda senátu navrhnúť členom senátu korešpodenčné hlasovanie (per 
rollam) o predloženom návrhu uznesení. Ak aspoň jeden zo senátorov nesúhlasí s korešpodenčným 
hlasovaním do termínu určeným predsedom, potom predseda senátu musí k predloženému návrhu zvolať 
zasadnutie senátu. Po korešpodenčnom hlasovaní predseda senátu zabezpečí vypracovanie zápisnice, kde 
uvedie zoznam hlasujúcich a celkový výsledok hlasovania a v prílohe predkladaný návrh uznesení. 
Overovatelia zápisnice budú predsedovia jednotlivých častí senátu. Na korešpodenčné hlasovanie sa vzťahuje 
odsek (7) tohto článku a odseky (9) a (10) tohto článku v primeranej miere.  

 

Uznesenie 5.3: Akademický senát FIIT schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku AS FIIT STU 
v predloženom znení s pripomienkami. 

Uznesenie bolo schválené všetkými hlasmi. 

 

Rozličné 

- Doc. Hudec informoval členov AS FIIT, že vďaka projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné 
počítanie (SIVVP) majú vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a partnerské univerzity možnosť 
využívať superpočítač Aurel, ktorý patrí medzi 500 najvýkonnejších na svete (335. priečka). Meno mu 
vybrala verejnosť hlasovaním z piatich možností a bolo odprezentované na slávnostnom otvorení 19. októbra 
2012 v Aule SAV na bratislavskej Patrónke. 

 Otvorenia sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, predseda SAV Jaromír 
Pastorek, partneri projektu a partnerské univerzity. Pri samotnom zrode myšlienky  Superpočítača boli aj 
exminister školstva Ján Mikolaj a bývalý predseda SAV Štefan Luby. 

- Ing. Pištek informoval členov AS FIIT o zmenách v odvodoch v Dohodách o práci pre študentov. 

- Ing. Štefanovič informoval členov AS FIIT o pripravovanom neobmedzenom štrajku učiteľov, ktorý 
pripravuje na deň 26. 11 .2012 odborárska centrála školstva. 

 

 

V Bratislave 19. 10. 2012 

Zapísala:  M. Hricová 

Overili:  Ing. Dušan Bernát     prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
 Ing. Peter Pištek          predseda AS FIIT STU 


