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Zápisnica č. 1/2015 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 19. 1. 2015 

 

Prítomní: prof. Ing. M. Bieliková, PhD.,  doc. Ing. L. Hudec, PhD., Mgr. G. Kosková, PhD., Ing. P. Lacko, 
PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Šimko, PhD., Ing. P. Trúchly, PhD., L. Csóka, Bc. M. 
Galinski, Ing. J. Ševcech, Mgr. V. Danišová 

Neprítomní:  Ing. M. Šimko, PhD., B. Pavlíková – obaja ospravedlnení 

Prítomní pozvaní hostia:  dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., prodekanka doc. Mgr. D. Chudá, PhD., 
prodekan doc. Ing. I. Kotuliak, PhD.; Ing. T. Kováčik, PhD., doc. Ing. V. Vranić, 
PhD. – členovia AS STU za FIIT 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice  
3. Kariérne centrum FIIT: vysvetlenie zriadenia a činnosti (dekan FIIT) 
4. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT prof. Návrat.  

 

K bodu 2: 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice zvolili 
Ing. J. Šimka, PhD.  a Bc. M. Galinského. 

 

K bodu 3: 

Kariérne centrum FIIT: vysvetlenie zriadenia a činnosti 

K tomuto bodu programu dekan FIIT, doc. Čičák  predložil členom senátu dva materiály:  

1. Zmluva o spolupráci (zo dňa 15. 7. 2013, platná od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2018) medzi IT 
CROWD, s. r. o. / kt. vybudovala Kariérne centrum (KC) FIIT/ a FIIT STU v Bratislave. 

2. Správa o činnosti Kariérneho centra FIIT STU za akademický rok 2013/14 zo dňa 20. júna 
2014, kt. vypracoval Ing. Matúš Turcsány, PhD., zástupca KC FIIT. 

Doc. Kotuliak, prodekan FIIT, ktorého poveril dekan, doc. Čičák, aby ho zastúpil kvôli neodkladným 
povinnostiam, stručne vysvetlil situáciu okolo KC FIIT (vzniknutú negatívnou publicitou na internete), 
ktorú podľa neho netreba „hraniť“. Takisto navrhol zopakovať prezentáciu zo dňa 13. 1. 2015, kde 
dekan verejne vysvetľoval otázky okolo vzniku a činnosti Kariérneho centra. 

Prof. Návrat otvoril k tomuto bodu programu procedurálnu diskusiu. 

Diskusia k bodu 3 

Do diskusie sa zapojil L. Csóka, ktorý pripravil materiály, na základe Zákona 211/2000, Zákona 221/2000 
a Zákona 40/1964, dopl. Zákonom 546/2010, týkajúce sa sprístupnenia informácií, zverejňovania zmlúv 
a účinnosti povinne zverejňovaných zmlúv.  
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Podľa L. Csóku, predmetná Zmluva o spolupráci, keďže nebola zverejnená ani do troch mesiacov od jej 
uzavretia, je neplatná a teda platí, že k jej uzavretiu nedošlo. 

Doc. Kotuliak vysvetlil, že každá zmluva pred jej uzavretím prechádza na posúdenie právnym 
oddelením rektorátu STU, ktorý túto konkrétnu zmluvu posúdil a zvážil (aj jej zverejnenie). Tiež 
zdôraznil, že výber tejto spoločnosti bol dlhodobý proces a vyberalo sa zo 7-8, vrátane väčších, 
personálnych spoločností. 

Prof. Návrat, ako aj doc. Hudec poznamenali, že toto je právna stránka veci a keďže nikto zo senátorov 
nie je právnikom, doc. Hudec navrhuje diskusiu o právnych aspektoch zmluvy vypustiť. 

Prof. Návrat však potvrdil, že o tejto zmluve sa senát dozvedel v podstate len pre týždňom a opýtal sa 
vedenia FIIT, či zriadenia podobného charakteru netreba prerokovať aj v senáte FIIT.  

Prof. Bieliková navrhuje klásť v tejto súvislosti otázky priamo na vedenie fakulty: Ako chápeme 
„osobitné“ pracovisko FIIT? A aký je postoj vedenia k týmto pracoviskám a či ich vznik naozaj netreba 
riešiť aj na úrovni senátu FIIT? Aká bude vzájomná zodpovednosť za prípadné škody? 

Doc. Kotuliak: Osobitné pracovisko FIIT chápe ako pracovisko, ktoré bude študentom, ale aj 
zamestnancom fakulty k dispozícii priamo (vybudované) na FIIT, ale prevádzkované formou  
„outsourcingu“.  

Doc. Čičák (dekan), ktorý práve prišiel na zasadnutie sa takisto zapája do diskusie. Ak ide o pracovisko, 
ktoré nemá iné materiálne nároky na svoju prevádzku, ale chce pomôcť študentom – napr. rozvíjať ich 
netechnické zručnosti (jazyky; ako sa uplatniť na trhu práce; dáva priestor pre stretnutia študentov 
s odborníkmi z praxe a pod.), zároveň je na báze dobrovoľnosti a FIIT neprichádza o svoje finančné 
prostriedky, má takéto pracovisko význam. Ale ak AS posúdi, že nie, zmluvu môžu prehodnotiť, príp. 
zrušiť. Pri vzniku KC nebol úmysel obísť AS. Išlo o to, nájsť partnera, ktorý po odbornej stránke 
odbremení vedenie FIIT od aktivít typu „hľadať absolventov pre množstvo malých firiem“, ako aj 
poskytnúť študentom to, čo im FIIT zatiaľ nie je schopná poskytnúť (tzv. „soft skills”). Práve na úrovni 
KC vzniká priestor pre takúto komunikáciu a Ing. Matúš Turcsány, PhD., ako dlhoročný spolupracovník 
a odborník na mobilnú komunikáciu, je toho zárukou. Čo sa týka zodpovednosti za prípadné škody, 
bude sa postupovať štandardne – podľa Zákonníka práce. 

Ďalej sa do diskusie zapojil Bc. M. Galinski: KC je tu na to, aby slúžilo FIIT. Netreba hneď zrušiť zmluvu 
o spolupráci, ale inak ju nastaviť a doladiť činnosť KC (hlavne nastaviť kvantifikátory výsledkov jej 
činnosti). 

Ing. J. Šimko, PhD. tvrdí a obáva sa budúcnosti, že zmluvou daný kvantifikátor (Príloha č. 3) – 10 % zo 
zisku spoločnosti za umiestnenie absolventov pre FIIT (za 50 umiestnených absolventov ročne) je 
minimálny a navrhuje ho upraviť v prospech FIIT. 

Doc. Kotuliak: Áno 10 % je málo, zmluva je však podpísaná na 5 rokov, možno ju upraviť, zrušiť... 

KC je pilotný projekt IT CROWD, s. r.o. Nevie sa ešte, aké budú výsledky. 

Bc. Galinski: Treba však v každom prípade dopracovať „kvantifikátory“ výsledkov činnosti KC. Ako 
prispel IT CROWD k organizácii IIT.SRC, na ktorej sa propagoval? 

Prof. Bieliková: KC ako koncept je dôležitá záležitosť aj na FIIT, kde nie je problém so 
zamestnávateľnosťou absolventov, ale treba určiť v akej forme, resp. podobe bude fungovať ďalej. 
Momentálne podmienky jeho činnosti nie sú úplne v poriadku. Preto navrhuje senátu prijať uznesenie 
v takejto verzii: 

AS odporúča dekanovi nepokračovať v činnosti Kariérneho centra za súčasných podmienok. 



3 / 3 

 

Predseda po uzavretí diskusie dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Hlasovanie: Za:  10 (všetci prítomní senátori) 
 Proti:  0 
 Zdržali sa: 0 

Predseda senátu na základe hlasovania skonštatoval, že senát schválil návrh uznesenia v predloženom 
znení. 

Uznesenie 1.1 Akademický senát FIIT v zmysle §27 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov odporúča dekanovi nepokračovať v činnosti Kariérneho centra FIIT za 
súčasných podmienok. 

 

K bodu 4: 

Rozličné 

Prof. Návrat položil dekanovi otázku, aká je jeho predstava do budúcnosti pri vzniku takýchto 
a podobných pracovísk (ako je KC) a či sa má AS zúčastňovať rokovaní o nich. Dekan odpovedal, že ak je 
zo strany AS záujem, tak áno. Hlavne pri veľkých aktivitách takúto spoluprácu dekan očakáva. 

Doc. Hudec potvrdil, že zo zákona vyplýva, čo všetko musí dekan senátu predkladať na schválenie/na 
rokovanie (štatút, organizačný poriadok a pod.). 

Doc. Čičák: Všetky aktivity podobného typu (spolupráca s praxou) sú „behom na dlhú trať“ a ide nielen 
o to, aby mala z toho FIIT finančný zisk, ale aj iný prospech – napr. v upevnení takejto spolupráce 
s perspektívou do budúcnosti. 

Prof. Bieliková, aj prof. Návrat uzatvorili túto diskusiu s odporúčaním, aby o takýchto novovzniknutých 
pracoviskách (resp. zmluvách o spoluprácach) bol senát aspoň oboznámený. 

Doc. Hudec, ako predseda volebnej komisie, upozornil na výraznú nerovnováhu v počte voličov za 
zamestnancov akademickej obce. Koncom minulého roka to bolo 19 voličov za ÚISI, 4 voliči za ÚAI a 9 
voličov za ÚPSS. V zamestnaneckej komore AS sú 8 senátori – z toho 6 z ÚISI, 1 z ÚAPI a 1 z ÚPSS. 
Navrhol preto do budúcnosti viac volebných obvodov. 

Prof. Návrat, predseda senátu, ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

 

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

Overili:  

Ing. Jakub Šimko 

 

Bc. Marek Galinski 

 

V Bratislave 19. 1. 2015 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


