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Zápisnica č. 3/2015 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 27. 4. 2015 

 

Prítomní: všetci 12 členovia AS FIIT  
(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. M. Šimko, PhD., Ing. P. Trúchly, 
PhD., L. Csóka, Bc. M. Galinski, B. Pavlíková, Ing. J. Ševcech); Mgr. V. Danišová 

Prítomní pozvaní hostia:  dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., Ing. Ľ. Palatinusová – tajomníčka FIIT, Anna 
Lakušová – vedúca EO; Ing. T. Kováčik, PhD., doc. Ing. V. Vranić, PhD. – 
členovia AS STU za FIIT 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu a overovateľov zápisnice  
3. Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2014 
4. Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2015 
5. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Privítal členov AS aj hostí 
a skonštatoval, že senát je v plnom počte, a teda uznášania schopný. 

 

K bodu 2: 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Ing. P. Trúchly, PhD. a L. Csóka.  

 

K bodu 3: 

Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2014 

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 hospodárení fakulty. Predkladá ju dekan. 

Dekan fakulty prezentoval správu o hospodárení fakulty za rok 2014, ktorú vypracovala tajomníčka 
fakulty. Členovia senátu ju dostali s ostatnými podrobnými informáciami a tabuľkami kompletnú 
k nahliadnutiu ešte pred zasadnutím. 

Hospodársky výsledok za r. 2014 bol kladný: 822,93 eur (z toho na hlavnej činnosti fakulty +1,48 eur).   

V diskusii vystúpili doc. L. Hudec (otázka na finančnú kontrolu) – tajomníčka: (v r. 2014 – žiadna fin. 
kontrola, iba povinný audit), Bc. M. Galinski (otázka na podporu firiem /CAPCO/) – dekan: (zmluva 
s CAPCO – snaha o pravidelný, aj keď menší príjem + budovanie ďalšej spolupráce s inými), Ing. J. 
Šimko, PhD. (pomer výkonných a nevýkonných zložiek) – dekan: (snaha o čo najefektívnejšie 
fungovanie fakulty), L. Csóka (zostatok FP k 31. 12. 2014: pokles vlastných zdrojov) – dekan: (súhlas). 
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Uznesenie 3.1: Akademický senát FIIT schvaľuje jednomyseľne výročnú správu o hospodárení FIIT 
STU za r. 2014 v predloženom znení. 

 

K bodu 4: 

Návrh rozpočtu FIIT na rok 2015 

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 predkladá dekan, vypracovala ho tajomníčka fakulty. 

Dekan v prezentácii k rozpočtu na r. 2015 vyzdvihol najmä tieto ciele: úplne eliminovať decembrovú 
„pôžičku“ z dotácie, „dorovnať“ Perconik, udržať mzdové prostriedky upravené projektmi a umožniť 
personálny rozvoj pracovísk. 

V diskusii k rozpočtu na r. 2015 vystúpili doc. L. Hudec (dokončenie ául – z akých prostriedkov) a Bc. M. 
Galinski (výrazný nárast spotreby el. energie/väčšie výnosy). Na otázky odpovedali dekan (auly – 
z bežných/účelových prostriedkov bez dopadu na dotačný účet) a tajomníčka fakulty (vyššia spotreba 
el. energie = dokončovanie Dátového centra a budovanie ďalších serverovní/väčšie výnosy = až teraz 
prichádzajú prostriedky zo štrukturálnych projektov, čiže nejde o vyšší zisk). 

 

Uznesenie 3.2: Akademický senát FIIT schvaľuje jednomyseľne návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2015 
v predloženom znení. 

 

K bodu 5: 

Rozličné 

Dekan informoval o otvorení/dokončení UX Labu. Na budúci týždeň v tejto súvislosti navštívi fakultu 
predseda NR SR. 

Čo sa týka dátovo-komunikačnej stránky novej budovy (Dátové centrum) – do konca mája by mala byť 
ukončená. Avšak, ak ide o jej bezpečnostnú stránku (prístupový, kamerový, zabezpečovací, resp. 
bezpečnostný systém), nie je v silách FIIT, aby si ju zafinancovala sama (aj keď predstavy o tom sú). 

Ďalej oboznámil o prebehnutí verejnej súťaže na dobudovanie aul. Tento týždeň sa otvoria obálky 
s cenovými ponukami a od júna by sa mohlo začať na nich pracovať. 

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 27. 4. 2015 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


