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Zápisnica č. 4/2016 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 19. 9. 2016 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení:  Ing.  Galinski 
 
Program:  

1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Schválenie zmien v podmienkach prijatia na bakalárske štúdium na FIIT 
3. Schválenie zmien v podmienkach prijatia na inžinierske štúdium na FIIT 
4. Schválenie zmien v podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na FIIT 
5. Rôzne 

 
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 
odsúhlasení Dr. Trúchly a Ing. Petrík. 
 
K bodu 2: 
Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU predkladá p. dekanka. Vypracoval a 
odprezentoval ich prodekan Dr. Pištek. Boli v nich vykonané z meny  tak, aby bolo možné zosúladiť 
predpis s platnou legislatívou a vnútornými predpismi STU (na základe upozornenia R-STU). Materiál na 
preštudovanie mali senátori zaslaný niekoľko dní pred samotným zasadnutím spolu s komentármi a 
navrhovanými zmenami. 
Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Diskusia: 
Dr. Tvarožek sa opýtal na to, kedy sa študentom zarátajú roky štúdia. 
Dr. Pištek: Ak študent zanechá štúdium do konca septembra, tak sa to nezarátava.  
 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci zúčastnení členovia AS FIIT) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Uznesenie 4.1: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona  
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU v akademickom roku 2017/2018 
v predloženom znení. 
 
K bodu 3: 
Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU predkladá p. dekanka. Vypracoval  ich 
prodekan Dr. Marián Šimko a odprezentoval ich prodekan Dr. Pištek. Boli v nich vykonané identické 
zmeny (ako aj v Bode 2) tak, aby bolo možné zosúladiť predpis s platnou legislatívou a vnútornými 
predpismi STU (na základe upozornenia R-STU). Materiál na preštudovanie mali senátori takisto zaslaný 
niekoľko dní pred samotným zasadnutím spolu s komentármi a navrhovanými zmenami. 
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Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusii nemal nikto zo senátorov žiadne 
otázky, ani pripomienky. 
Nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci zúčastnení členovia AS FIIT) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Uznesenie 4.2: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona  
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov uskutočňovaných 
FIIT STU v predloženom znení. 
 
K bodu 4: 
Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU predkladá p. dekanka. Vypracovala  ich 
prodekanka doc. Chudá  a odprezentoval ich prodekan Dr. Pištek. Boli v nich vykonané identické zmeny 
(ako aj v Bode 2 a Bode 3) tak, aby bolo možné zosúladiť predpis s platnou legislatívou a vnútornými 
predpismi STU (na základe upozornenia R-STU). Materiál na preštudovanie mali senátori takisto zaslaný 
niekoľko dní pred samotným zasadnutím spolu s komentármi a navrhovanými zmenami. 
Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. V diskusii znova nemal nikto zo senátorov 
žiadne otázky, ani pripomienky. 
Nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci zúčastnení členovia AS FIIT) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Uznesenie 4.3: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona  
schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov uskutočňovaných 
FIIT STU v predloženom znení. 
 
K bodu 5: 
Dr. Kovárová, predsedníčka Volebnej komisie, informovala o voľbách a pozývala zúčastnených  
k doplňovacím voľbách do zamestnaneckej časti AS STU –  
dňa 20. 9. 2016 od 11.00 h – 13.00 h. 
 
Pani dekanka informovala o tom, že FIIT ukončila k 1.8.2016 zmluvu s Kariérnym centrom, ktorá bola 
pre fakultu nevýhodná. Dohodla sa nová spolupráca.  Centrum môže naďalej usporadúvať  kurzy, ale 
v obmedzenom počte. Takisto sa hľadá ďalšia podobná spolupráca s firmami. 
 
Dr. Šimko, M. upozornil na zmeny v zložení Disciplinárnej komisie (DK). Študentke Jane Podluckej sa 
skončil mandát. Za nového člena je navrhnutý Martin Štrbák.  
V súvislosti s doplnením  disciplinárnej komisie však vznikli určité otázky ohľadom toho, že by tam mal 
byt zástupca aj bakalárskeho štúdia, pričom navrhnutý Martin Štrbák je už študentom inžinierskeho 
štúdia. Rovnako aj Ladislav Gallay je už študentom na II. stupni. Je však žiaduce, aby tam bol zástupca 
bak. štúdia, preto treba nájsť kandidáta/-ov z bakalárskeho štúdia na doplnenie do komisie. Kvôli 
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tomuto sa otázka doplnenia disciplinárnej komisie posunula na neskôr, až keď sa to objasní a nájdu sa 
vhodní kandidáti. Týmto sa senát bude pravdepodobne zaoberať per-rollam spôsobom. 
 
Predseda senátu ukončil zasadnutie, poďakoval zúčastneným a poprial všetkým úspešný nový 
akademický rok. 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. 
    predseda AS FIIT STU 

 
 
 
 
Overili:  
 
Ing. Peter Trúchly, PhD., v. r. 
 
 
Ing. Juraj Petrík, v. r. 
 
 
 
 
 
Bratislava 19. 9. 2016 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


