
 

 

 

Ilkovičova 2 senat@fiit.stuba.sk 

842 16 Bratislava 4 T: +421 2 210 22 407 

www.fiit.stuba.sk F: +421 2 654 20 587 

 

Zápisnica č. 2/2014 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 28. 4. 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. J. Štefanovič, PhD., L. Csóka, 
B. Pavlíková, Bc. V. Štrbáková, Ing. J. Ševcech, V. Danišová 

Ospravedlnená: doc. Ing. M. Kotočová, PhD. 

Prítomní pozvaní hostia: dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., tajomníčka fakulty Ing. Ľ. Palatinusová,  
Ing. R. Móro, Ing. M. Šimko, PhD. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice  
2. Doplňovacie voľby 
3. Informácia dekana o aktuálnom stave fakulty 
4. Výročná správa  o hospodárení fakulty za rok 2013 
5. Rozličné 

 

K bodu 1 a 2: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Informoval o výsledku doplňovacích volieb do 
senátu FIIT, privítal novozvolených členov a oboznámil s programom zasadnutia. Za overovateľov boli 
zvolení Ing. J. Šimko a L. Csóka. 

 

K bodu 3: 

Informácia dekana o aktuálnom stave fakulty 

Dekan FIIT v obsiahlom príspevku oboznámil členov senátu s prevádzkou fakulty od 
nasťahovania sa do novej budovy, kedy FIIT získala porovnateľné priestorové podmienky 
s ostatnými fakultami STU. Okrem hlavnej činnosti – pedagogiky a výskumu – sa v priestoroch 
novej budovy uskutočňujú rôzne aktivity aj iných IT spoločností. Niektoré tu majú aj svoje sídla 
(Monogram Neulogy, Colosseo, Kariérne centrum IT-crowd na podporu študentov, Molpir, 
ERDAS). V Poluse bol otvorený Digipoint, kde sa konávajú rôzne akcie, informujúce o fakulte 
a o rôznych aktivitách z oblasti IT, tiež bola založená nadácia Aj Ty v IT. 

Fakulta bola zapojená do projektu Univerzitný vedecký park STU, ktorý sa začal budovať za 
podpory eurofondov. Na FIIT by mal byť umiestnený výpočtový systém cloud. FIIT získala 
účelovú dotáciu na dokončenie auly, po úspešnom verejnom obstarávaní by sa mohlo začať 
s prácami na jeseň t. r. a v budúcom letnom semestri by sa mohla aula používať. 

V diskusii vystúpili: Bc. Štrbáková – prečo nemôžu byť využití architekti z FA STU na projekt 
auly? P. dekan odpovedal, že na projekty z eurofondov musí byť vyhlásené verejné 
obstarávanie, čo je povinnosť žiadateľov, vyplývajúca z legislatívy Európskeho spoločenstva 
pre oblasť štrukturálnych fondov. 
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K bodu 4: 

Doplnenie disciplinárnej komisie 

Tajomníčka fakulty Ing. Palatinusová stručne predniesla správu o hospodárení fakulty za rok 2013, 
keďže členovia senátu ju dostali kompletnú k nahliadnutiu ešte pred zasadnutím na pripomienkovanie.  

Pán dekan oboznámil členov senátu so zlou finančnou situáciou na fakulte, ktorá vznikla po prvom roku 
pôsobenia v novej budove, keďže sa iba odhadovalo, koľko bude stáť prevádzka budovy – kúrenie, 
chladenie, novoprijatí pracovníci do prevádzky – vrátnici, upratovačky, bezpečnostný technik. Keďže 
dotácia na rok 2014 nedosahuje potreby fakulty, muselo sa pristúpiť k nevyhnutným opatreniam, 
týkajúcim sa zníženia pracovných úväzkov a úpravy miezd niektorých pracovníkov. Bude sa treba 
venovať efektívnejšiemu narábaniu s existujúcimi finančnými prostriedkami a najmä zvýšiť vedecko-
výskumnú činnosť, od ktorej závisí výška dotácie od MŠVVaŠ. 

V diskusii vystúpili Ing. J. Šimko, Ing. Palatinusová, prof. Návrat, doc. Čičák, doc. Hudec. 

Okrem iného sa diskutovalo o pripravovanom systéme cloud, ako pokryjeme jeho prevádzku (energie 
a administrátora), keďže prevádzka cloudu bude musieť byť zabezpečená zo zdrojov FIIT. 

Uznesenie 2.1  Akademický senát FIIT schvaľuje prednesenú výročnú správu o hospodárení FIIT 
STU v predloženom znení všetkými prítomnými. 

 

K bodu 5: 

Na otázku predsedu senátu, kedy predloží vedenie fakulty senátu rozpočet na rok 2014 a správu 
o dlhodobom zámere fakulty, pán dekan oznámil, že v priebehu júna 2014. 

 

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

 

Overili:  

Ing. Jakub Šimko, v. r. 

Lukáš Csóka, v. r. 

 

V Bratislave 29. 4. 2014 

Zapísala: M. Hricová 


