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Zápisnica č. 2/2013 

zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 15. 4. 2013 
 

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, Bc. J. Ševcech, V. Štrbáková 

prizvaní: doc. Ing. P. Čičák, PhD., doc. Mgr. D. Chudá, PhD., Ing. V. Rozinajová, PhD.,  

Ing. L. Palatinusová, A. Lakušová 

Program:  

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

2. Výročná správa o činnosti FIIT za rok 2012 

3. Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2012 

4. Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2013 

5. Doplnenie disciplinárnej komisie 

6. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  

Za overovateľov boli zvolení Ing. P. Pištek a Mgr. G. Kosková, za skrutátorov Ing. J. Šimko a doc. L. Hudec. 

 

K bodu 2:  

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

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

o činnosti fakulty 

Materiál pripravili prodekanky doc. Chudá a doc. Rozinajová a predložil ho p. dekan, ktorý na úvod stručne 

zhodnotil činnosť fakulty za minulý rok a oznámil, že na 16. mája plánuje zvolať stretnutie akademickej obce, na 

ktorej poinformuje všetkých pracovníkov fakulty s činnosťou za uplynulý rok. 

V diskusii vystúpili: 

- prof. Návrat – chystá p. dekan inováciu Dlhodobého zámeru? P. dekan odpovedal, že inovácia sa 

pripravuje 

- Ing. Pištek – ako chce FIIT znižovať úbytok študentov v 1. ročníku? Odpoveď: pokles študentov v 1. 

ročníku je nižší oproti minulému roku. Fakulta otvorila prvýkrát 4-ročné študijné programy, určené 

študentom, ktorým chýbajú vedomosti potrebné na zvládnutie predmetov na začiatku štúdia 

- V ČR uplatňujú pravidlo, že nie všetci študenti z bakalárskeho štúdia prechádzajú na štúdium 

inžinierske, nechce FIIT ponúknuť neprijatým bakalárom v ČR pokračovať v inžinierskom štúdiu na 

FIIT?  Odpoveď –zatiaľ sa táto problematika na FIIT neriešila 

Uznesenie 2.1: Akademický senát FIIT schvaľuje Výročnú správu o činnosti FIIT STU za rok 2012 

v predloženom znení jednomyseľne. 

 

K bodu 3:  

Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2012 

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) schvaľuje správu o hospodárení. 

Správu, ktorú vypracovali p. tajomníčka Ing. Palatinusová a vedúca EO p. Lakušová, predložil p. dekan. 

V krátkom úvode uviedol, že zvýšené náklady pre fakultu nastali od augusta 2012, kedy fakulta prevzala do 

užívania novú budovu,  a musela financovať náklady so sprevádzkovaním (realizácia sietí, elektroinštalácií ap.).  

V diskusii vystúpili:  
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- doc. Hudec – počet funkčných profesorov v správe nie je v súlade s počtom v AIS – bude opravené 

- Ing. Pištek – využívajú sa prostriedky z príjmu za prijímacie konania na propagáciu štúdia na FIIT? P. 

dekan odpovedal, že na FIIT je zriadený tím, zaoberajúci sa propagáciou, a časť  nákladov sa hradí aj 

z týchto príjmov 

- - prečo je rovnaká suma na motivačné štipendiá za roky 2011 a 2012, keď počet študentov v r. 2012 bol 

vyšší? Odpoveď: dostali sme rovnakú sumu za oba roky. 

- - boli prijaté nejaké závery v súvislosti s neuznanými výdavkami z projektu štrukturálnych fondov? 

Odpoveď: Neoprávnené náklady vznikli nedopatrením kvôli novému projektovému manažérovi, 

vyriešené 

- Ing. Bernát – z čoho bola krytá strata v dosiahnutom hospodárskom výsledku za rok 2012 ? Odpoveď:   

Strata bola krytá z rezervného fondu. 

 

Uznesenie 2.2: Akademický senát FIIT schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FIIT STU za rok 2012 

v predloženom znení s pripomienkami jednomyseľne. 

 

K bodu 4:  

Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2012 

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

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

fakulty. Návrh rozpočtu vypracovala Ing. Palatinusová a predložil p. dekan. 

Vzhľadom na nárast nákladov na prevádzku novej budovy (material, energie, poistenie, povinné revízie, daň) sa 

očakáva strata. Náklady sú iba predpokladaným odhadom podľa projektovej dokumentácie. Zníženie je možné 

napríklad prejaveným záujmom IT spoločností na prenájom budovy na rôzne IT akcie. 

V diskusii ystúpili: 

- Ing. Galbavý – kedy sa očakáva dostavanie aúl? Odpoveď: Momentálne na dokončenie týchto stavieb 

nemáme prostriedky. Z očakávaných štrukturálnych fondov močno zakúpiť iba technologické 

zariadenia. 

- Mgr. Kosková – prečo sú náklady na mzdy na r.2013 nižšie ako v r. 2012? Odpoveď: Nie sú zarátané 

odmeny, odmeny zo štrukturálnych fondov a dohôd. 

- Prof. Návrat – navrhol, aby v budúcnosti k návrhu rozpočtu bola pripravená aj dôvodová správa  

 

Uznesenie 2.3: Akademický senát FIIT schvaľuje Návrh rozpočtu FIIT na rok 2013 v predloženom 

znení 11 hlasmi, 1 sa zdržal hlasovania. 

 

K bodu 5:  

Doplnenie disciplinárnej komisie 

Nakoľko 1 člen disciplinárnej komisie ukončil štúdium na FIIT, predseda disciplinárnej komisie doc. Hudec 

požiadal  p. dekana o doplnenie komisie a predloženie návrhu na schválenie v akademickom senáte. Navrhnutým 

členom je Ing. Peter Jurík. 

Uznesenie 2.4: Akademický senát FIIT tajným hlasovaním jednomyseľne zvolil Ing. Petra Juríka za 

člena disciplinárnej komisie FIIT. 

 

K bodu 6:  

Rozličné 

- Prof. Návrat informoval členov akademického senátu o novelizovanom znení časti zákona o vysokých 

školách v paragrafoch 8 a 26, o ktorom  bude treba diskutovať v dohľadnom čase po diskusii 

v akademickom senáte STU. Zmeny sa týkajú členov akademických senátov študentských častí. 
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- Ing. Šimko požiadal o možnosť využívania momentálne nevyužitých miestností pre prácu študentov. 

- Ing. Pištek – či sa reklamovali výťahy, ktoré sú stále poruchové,  

- či sa nedajú vyspádovať strechy nad aulou, kde sa  drží voda a hrozí zatekanie, 

-  či sa neplánujú zakúpiť žalúzie na okná 

- či nebude problém pri akreditácii ak študent PhD. vedie diplomantov 

Na otázky odpovedal p. dekan. Nevyužité miestnosti by sa mali riešiť na ústavoch, reklamácia výťahov aj nákup 

žalúzií sa riešia kontinuálne, v prvom rade budú riešené žalúzie na učebniach, na ostatné zatiaľ nemáme finančné 

prostriedky. 

 

 

V Bratislave 16. 4. 2013 

Zapísala:  M. Hricová 

Overili:  Mgr. Gabriela Kosková, PhD.    prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 

 Ing. Peter Pištek        predseda AS FIIT STU 


