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Zápisnica č. 2/2016 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 7. 4. 2016 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení: doc. Vranić 
 
Program:  
 
1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Schvaľovanie Dlhodobého zámeru vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

fakulty na roky 2016-2021 a jeho aktualizáciu na rok 2016  
3. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2015  
4. Schvaľovanie Správy o hospodárení fakulty za rok 2015  
5. Schvaľovanie návrhu rozpočtu fakulty na rok 2016  
6. Schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov 

uskutočňovaných fakultou 
7. Rozličné 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT, Dr. Lacko. Privítal členov senátu a hostí. 
Skonštatoval, že senát sa zišiel v počte 11 členov, 1 člen je ospravedlnený. 
Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
schválení Dr. Kovárová a Bc. Galinski. 
 
K bodu 2: 
Dlhodobý zámer vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty na roky 2016-2021 
a jeho aktualizáciu na rok 2016 predložila a v krátkosti prezentovala dekanka prof. Bieliková. Dokument 
prerokovala VR FIIT aj Kolégium dekanky. Takisto bol zverejnený na webe fakulty a ponúknutý na 
diskusiu v akademickej obci FIIT. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky, ani otázky k tomuto dokumentu a nasledovalo 
hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.1: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno f) zákona č. 131/2002 Z.z.  
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 
fakulty na roky 2016-2021.  
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno f) zákona schvaľuje aktualizáciu dlhodobého 
zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty na rok 2016.  
 
K bodu 3: 
Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2015 predložila a stručne ju charakterizovala dekanka. Správa 
obsahuje výsledky hospodárenia v oblastiach vzdelávania a výskumu, ako aj ľudských zdrojov nielen za 
r. 2015, ale aj za posledných šesť rokov. Správa je pomerne kritická (hovorí aj o slabých stránkach FIIT), 
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treba ju teda brať ako internú správu našej organizácie. Samozrejme vyzdvihuje aj silné stránky FIIT: 
FIIT poskytuje veľmi kvalitné a uznávané vzdelávanie a výskum, má najlepších/najžiadanejších 
absolventov na trhu práce, sme jediný na STU, ktorým neklesol počet študentov a máme dobre 
rozbehnutú spoluprácu s priemyslom. 
Diskusia: 
Dr. Benešová: opýtala sa na štatút „zahraničného lektora“. Dekanka to vysvetlila, že sa tým obyčajne 
myslí hosťujúci zahraničný profesor. 
Dr. Trúchly: všimol si mierny pokles uchádzačov/záujemcov o dizertačné projekty. Dekanka: tento 
trend je všade, aj v ČR. Robia sa opatrenia – študentom končiacim 2. stupeň štúdia sú ponúkané 
prezentácie tém pre doktorandské štúdium. Takisto je snaha získať doktorandov aj zvonku, ale nie je to 
jednoduché. 
Pavlíková: takisto sa znížil počet absolventov inžinierskeho štúdia (Obr. 1. Zmena celkového počtu 
študentov v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Dekanka: počty študentov v ročníku závisia od toho, 
koľko ich bolo prijatých v prvom ročníku, nie je to každý rok rovnako. Aktuálne je celkový počet 
študentov dobrý (2. a 3. stupeň štúdia by však mohol byť silnejší). 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.2: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje výročnú správu o činnosti 
FIIT STU za rok 2015.  
 
K bodu 4: 
Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2015 predložila a stručne opísala dekanka. 
V diskusii Dr. Trúchly upozornil na chybu v údajoch v tabuľke č. 6 v riadku 14. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.3 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje výročnú správu o 
hospodárení FIIT STU za rok 2015 s pripomienkou – opraviť údaje v tabuľke č. 6 riadok 14. 
 
K bodu 5 
Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2016 predložila dekanka. Je spracovaný vo forme “výkazu ziskov a 
strát” a tvorí samostatnú prílohu. 
Situácia na STU je pomerne dramatická, rozpočet na STU je nižší v porovnaní s inými univerzitami. Naša 
fakulta je však “skokanom roka”. 
Diskusia: 
Ing. Petrík: opýtal sa na pôžičku od rektorátu. Záležitosť mu vysvetlila tajomníčka fakulty Ing. 
Palatinusová (Pôžička vznikla zapožičaním fin. prostriedkov pri dokončovaní novej budovy, keď fakulta 
už nemala svoje prostriedky. Postupne ju však spláca. Rovnaké pôžičky majú všetky fakulty STU). 
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Dr. Benešová: opýtala sa na nárast prostriedkov na položke Tovary a Služby o 23,9 %. Ing. Palatinusová: 
nie je to relevantný údaj vzhľadom k rozpočtu – vznikol danou metodikou MŠ SR. Čerpanie 
prostriedkov však len na túto položku nie je viazané. 
Bc. Galinski: nárast 2 % v podnikateľskej činnosti sa zdá byť nízky vzhľadom na spoluprácu s IT 
priemyslom. Dekanka: príjmy z priemyslu sú prostriedky, ktoré sa priamo minú, tiež sú náhodné, nie je 
vhodné v rozpočte s nimi naisto rátať. Uskutočňuje sa však mobilizácia ľudí z praxe/z priemyslu na 
väčšiu podporu fakulty (Priemyselná rada FIIT). Takisto sa pracuje na príprave 10 projektoch - 
štrukturálne fondy. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.4 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno e) zákona schvaľuje návrh rozpočtu FIIT STU 
na rok 2016.  
 
K bodu 6: 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FIIT STU 
v akademickom roku 2017/2018 predložila dekanka. Prezentoval ich prodekan Dr. Pištek: 
Ide o túto podstatnú zmenu: odpadá možnosť splniť podmienku prijatia pomocou externej časti 
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium. 
Dekanka: do budúcna uvažujeme o tom, aby si čo najviac uchádzačov urobilo SCIO-testy. 
Diskusia: 
Bc. Csóka: Je už známy počet prihlášok na štúdium? Dr. Pištek: Presné číslo bude známe až zajtra  
(t.j. 8. 4. 2016). Termín podania prihlášok bol do 31. 3. 2016, a keďže ich počet bol vysoký, ešte sa 
údaje spracúvajú. Elektronické prihlášky prišli v počte 1 284. V porovnaní s minulým rokom však 
nebudú veľké rozdiely, bude to podobné číslo. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.5 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona  
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných 
FIIT STU v akademickom roku 2017/2018 v predloženom znení.  
 
K bodu 7: 
Diskusia: 
Bc. Galinski informoval, že dnes (7. 4. 2016) sa uskutoční stretnutie dekanky a zástupcov študentov s 
prevádzkovateľom Bufetu na FIIT STU (p. Igazová). Bc. Galinski inicioval na internete pre študentov 
“Google dotazník” ohľadom spokojnosti so stravovaním v bufete na fakulte. Dostal späť 176 odpovedí, 
kde študenti pomenovali viacero problémov (nemožnosť použiť ISIC kartu študenta pri stravovaní v 
bufete, nepríjemný zápach v priestoroch fakulty šíriaci sa z bufetu, vysoké ceny, neochota 
prevádzkovateľa pri podujatiach ...). 
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Ing. Petrík: opýtal sa, ako je nastavená zmluva s prevádzkovateľom bufetu, dekanka: majú zmluvu do 
konca r. 2017. 
Dr. Lacko poďakoval za aktivitu a informácie v tejto oblasti. 
 
B. Pavlíková oboznámila senát s aktivitou snažiacou sa o vzájomnú komunikáciu medzi študentami 
(prostredníctvom tzv. “študentských radcov”) na infokanáli ASKALOT. ASKALOT má však aj kategóriu, 
kde sa študenti môžu obrátiť priamo na vedenie fakulty. Dekanka privíta, ak to nebude len o riešení 
problémov a sťažnostiach, ale dúfa, že študenti prinesú aj pozitívne reakcie. 
Dr. Lacko takisto víta túto snahu o upevnenie komunikácie medzi študentami. 
 
Dr. Benešová upozornila na to, že by bolo vhodné mať pri fakulte kontajnery na separovaný zber, zvlášť 
kontajner na papier a tiež aby bol k dispozícii aj skartovač papiera. Dekanka povedala, že je to v riešení. 
 
Diskusia v rámci tohto bodu programu bola uzavretá. 
. 
Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Peter Lacko, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 
 
 
 
 
Overili:  
Mgr. Alena Kovárová, PhD. 
 
 
 
Bc. Marek Galinski 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 7. 4. 2016 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


