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Zápisnica č. 2/2017 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 4. 5. 2017 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení: Dr. Lacko, Dr. Martonová 
Program:  
 
1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Výročná  správa o činnosti FIIT STU za rok 2016 – schválenie 
3. Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2017 – schválenie 
4. Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2016 – schválenie 
5. Rozpočet FIIT STU na rok 2017 – schválenie 
6. Nový člen disciplinárnej komisie – Marko Ondruš – schválenie 
7. Rôzne 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril podpredseda AS FIIT, Bc. Csóka. Privítal členov senátu a hostí.  
Senát sa zišiel v počte 10 členov, 2 členovia sú ospravedlnení. 
Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Ku každému z bodov programu 
obdŕžali senátori podrobný prehľadný materiál. 
Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení  Dr. Šimko, J. a Ing. Galinski. 
 
K bodu 2/3/4: 
Pani dekanka uviedla prehľadnú prezentáciu, ktorá implicitne zahŕňa Výročnú správu o činnosti fakulty 
za rok 2016, Správu o hospodárení FIIT STU za rok 2016, Aktualizáciu Dlhodobého zámeru FIIT STU na 
rok 2017. Prezentácia obsahuje výsledky hospodárenia v oblastiach vzdelávania a výskumu, ako aj 
ľudských zdrojov nielen za r. 2016, ale aj za posledné štyri roky.  Všetky dokumenty navzájom spolu 
súvisia, a na základe výsledkov z minulých rokov bol vypracovaný návrh na rozpočet pre r. 2017.  
V prezentácii odznelo koľko fin. prostriedkov získala FIIT z dotácií (74,56 % vzdelávanie/25,44 % výskum 
– viac ako minulý rok), z výskumných projektov od agentúr SR a ESF (toto je “slabina” FIIT – pripravujú 
sa však nové projekty, ktoré sú v procese schvaľovania). Ďalej – aké príjmy sú získané z priemyslu (5 % 
z pohľadu rozpočtu – čo je potešujúce), aký je rozpočet na 1 študenta atď. Dôležitou časťou správy bol 
pohľad na Ľudské zdroje na FIIT a ich odmeňovanie. Mzdy z dotácie mierne narástli oproti minulému 
roku – hlavne v kategórii “asistent” – vďaka rozhodnutiu riaditeľov ústavu motivovať – odmeňovať 
mladých asistentov (koncoročné odmeny).  
Ďalej sa prezentácia zaoberala vývojom počtu študentov. Bohužiaľ je v tomto roku na štúdium 
prihlásených o 30 % menej študentov (je to spôsobené aj menším počtom maturantov kvôli predĺženiu 
školskej dochádzky). FIIT sa však strategicky orientuje na 2. a 3. stupeň vzdelávania. Takisto je potrebné 
zvyšovať učiteľskú kapacitu. 
V prezentácii bol vyčíslený aj počet publikácií podľa akreditačných kritérií. Dôležitou naďalej ostáva 
publikačná činnosť – či už na konferenciách v zborníkoch, alebo v časopisoch.  
Aktualizácia dlhodobého zámeru FIIT (dokument bol prerokovaný na VR FIIT STU) – priority na r. 2017: 

 výskumné projekty- špičkový výstup 

 šikovní uchádzači 

 vysoká úroveň štúdia, študijná úspešnosť 

 vzťah učiteľ – študent 

 rast počtu akademických zamestnancov 

 spolupráca s priemyslom, projekty 
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 kvalita služieb a zveľaďovanie prostredia 
 
Fakulta dosiahla v roku 2016 kladný hospodársky výsledok 39 089,27 eur. 
 
Dr. Trúchly, podpredseda AS FIIT,  prevzal  vedenie senátu, poďakoval pani dekanke za prezentáciu 
k bodom programu 2/3/4 a otvoril k nim diskusiu: 
 
Diskusia k bodu 2: 
Ing. Galinski: pokles študentov, aj v rámci celej STU, je dosť výrazný; existuje nejaký koncept na 
udržanie? 
Dekanka: STU sa týmto zaoberá – internacionalizácia štúdia, PR aktivity a pod. (Bohužiaľ z techniky 
odchádza však veľa študentov do ČR) 
Dr. Šimko: problém pri rozpise dotácie – nie je korelácia medzi rozpočtom na študenta a rozpočtom na 
učiteľa... 
Dekanka:  Z pohľadu počtu študentov nie sme najmenšia fakulta. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie k bodu 2. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.1: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje výročnú správu o činnosti 
FIIT STU za rok 2016.  
 

Diskusia k bodu 3: 
Ing. Galinski – otázka k zveľadeniu prostredia 
Dekanka: postupné otváranie vchodov; revitalizácia priestoru na trávenie času pre študentov (priestory 
za knižnicou)... 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie k bodu 3. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.2: 
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 2017.  

 
Diskusia k bodu 4: 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky, ani otázky k tomuto dokumentu a nasledovalo 
hlasovanie k bodu 4. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 2.3 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje výročnú správu o 
hospodárení FIIT STU za rok 2016. 
 
K bodu 5 
Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2017 predložila p. dekanka. Vypracovala ho v spolupráci s vedúcou 
ekonomického oddelenia A. Lakušovou, tajomníčka fakulty Ing. Palatinusová. 
Je spracovaný tiež vo forme “výkazu ziskov a strát”, ktorý tvorí samostatnú prílohu. 
 
Diskusia: 
Doc. Benešová:  opýtala sa na viac ako trojnásobný nárast prostriedkov na položke Cestovné náklady.  
Ing. Palatinusová: sú v tom už zahrnuté pridelené a schválené projekty VEGA, KEGA – na rozdiel od 
minulých rokov poznáme už  sumy (je tam aj vložné a cestovné) 
Ľ. Fischer: Čo sú to Ostatné služby 
Ing. Palatinusová: to, čo sa minie “účelovo” za tovary a služby (výdavky súvisiace s IET akreditáciou, 
dobudovanie vchodov a pod.) 
Ing. Galinski: Ako dosiahneme kladný hospodársky výsledok? 
A. Lakušová:  výnosmi z budúcich období (plán sa robí bez refundácií – nájomníci) a rezervami 
z minulého roku; Ing. Palatinusová: je to “skryté” vo fondoch 
Dr. Tvarožek: Koľko rokov dozadu vplýva na výšku dotácie na študenta? 
Dekanka: zohľadňujú sa 2-3 roky dozadu 
Dr. Trúchly sa opýtal na zostatky z r. 2016... 
Ing. Palatinusová: podrobný rozpis zostatkov je uvedený v tabuľke (kap. 2.2) v dokumente Návrh 
rozpočtu FIIT STU na r. 2017. Fond obnovy ešte nie je zakomponovaný do návrhu rozpočtu.  
Nemá to nič spoločné s prostriedkami na prevádzku fakulty. 
Ing. Petrík: opýtal sa na vyšší nárast energií 
Ing. Palatinusová: súvisí to s otvorením a prevádzkou nových ául (kúrenie + klíma...) 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
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 2017.  
 
K bodu 6: 
Bc. Csóka predstavil kandidáta na nového člena disciplinárnej komisie – Marka Ondruša. Je to študent 
3. ročníka (končí bc. štúdium). Bude v komisii zastupovať študentov inžinierskeho štúdia. Ide 
o aktívneho (pomáhal pri DOD a IIT. SRC) a dobrého študenta. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky, ani otázky k tomuto dokumentu  
a  nasledovalo hlasovanie k bodu 6. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 2.5 
Akademický senát FIIT v zmysle § 13 ods.2 zákona  č. 131/2002 Z. z. o VŠ schvaľuje Marka Ondruša za 
člena disciplinárnej komisie FIIT. 
 
K bodu 7: 
Otvorenie diskusie 
Bc. Csóka: plánuje Vedenie cez letné prázdniny zvolať senát? 
Dekanka: nie, až v septembri (schválenie podmienok bc. štúdia, doplňujúce voľby do AS FIIT...) 
Ing. Galinski : problémy s novými čipovými kartami do AIS 
Dekanka: treba konkrétne “spísať” zoznam ťažkostí,  a na základe toho sa to potom bude riešiť. 
Diskusia v rámci tohto bodu programu bola uzavretá. 
 
Podpredseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 
 
 
 
  Ing. Peter Trúchly, PhD. 
 podpredseda AS FIIT STU 
 
 
 
 
Overili:  
Ing. Jakub Šimko, PhD. 
 
 
 
Ing. Marek Galinski 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 4. 5. 2017 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


