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Zápisnica č. 3/2017 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 20. 9. 2017 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení: doc. Benešová, Dr. Kapec 
 
Program:  
1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium v akad. r. 2018/2019 – schválenie 
3. Voľby predsedu študentskej časti AS FIIT STU 
4. Voľby stálej volebnej komisie pri AS FIIT STU 
5. Schválenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU 
6. Schválenie volebnej komisie a harmonogramu pre voľby do AS FIIT STU  
7. Rôzne 

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril predseda AS FIIT, Dr. Lacko. 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. K programu obdŕžali senátori 
elektronicky zaslaný materiál. 
Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení  Dr. Tvarožek a Ing. Galinski. 

K bodu 2: 
Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium v akad. r. 2018/2019 – materiál predložila pani 
dekanka, prezentoval ho prodekan Pištek.  
Pani dekanka vysvetlila, prečo boli vykonané zmeny v podmienkach prijatia na bakalárske štúdium v 
akad. r. 2018/2019 – v tomto akad. roku je zapísaných o 30 % menej prvákov na bc. stupeň ako minulý 
rok; úroveň je nižšia a stále, bohužiaľ, klesá, čo súvisí aj s poklesom hodín matematiky na gymnáziách a 
stredných školách (dosah sa ešte len dostaví, keďže ročníky, ktorých sa to dotklo, budú maturovať 
tento a ďalší šk. rok). 
Prodekan Dr. Pištek: odstránili sa body o zdravotnom stave študenta; upravilo sa pridelenie bodov za 
mat. a fyz. olympiády a iné súťaže, pridali sa hodnotenia za iné informatické súťaže a IQ-testy. 
Zadefinovali sa konkrétne súťaže, za ktoré sa body neuznávajú a naopak. Pridalo sa zohľadnenie 
maturity z cudzieho jazyka pre prijatie na 4-roč. bc. štúdium. 
Odstránil sa bod (pôvodne 5) v Čl. 6, ktorý znel: „Uchádzač, ktorý nezíska v prijímacom konaní podľa čl. 
4 ods. 4 písm. c) ani 40 bodov, nemôže byť prijatý.“ 

Dr. Lacko, predseda AS FIIT, otvoril diskusiu k bodu 2: 
Diskusia k bodu 2: 
Dr. Tvarožek: Sú tieto podmienky nastavené už „na dlhšiu dobu“, alebo sa to bude znova meniť? 
Dr. Pištek: Bude sa to meniť podľa externých podmienok... 
Dekanka: Konceptuálne sa tieto podmienky v podstate nemenia, to, čo sa mení, je vlastne odzrkadlenie 
vonkajších javov. 
Dr. Trúchly: Ako je to s výsledkami a certifikátmi z CISCO akadémie? 
Prodekan: Nehrajú žiadnu úlohu. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie k bodu 2. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci prítomní) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 3.1: 
Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona schválil ďalšie podmienky prijatia na 
bakalárske štúdium na FIIT STU v akademickom roku 2018/2019 v predloženom znení. 

K bodu 3 
Za predsedu študentskej  časti AS FIIT bol navrhnutý Ing. Juraj Petrík. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky, ani otázky a nasledovalo tajné hlasovanie 
k bodu 3. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 3  
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie 3.2 
Za predsedu študentskej časti AS FIIT bol zvolený Ing. Petrík. 

K bodu 4: 
Za predsedu a jediného člena stálej volebnej komisie AS FIIT STU bol Dr. Lackom navrhnutý Ing. Jakub 
Šimko, PhD. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky a nasledovalo hlasovanie k bodu 4. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 9  
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie 3.3 
Za predsedu a člena stálej volebnej komisie AS FIIT bol zvolený Dr. Šimko. 

K bodu 5: 
Dvom našim zástupcom v študentskej časti AS STU skončil mandát, preto je potrebné schváliť 
harmonogram a volebnú komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU. 

Harmonogram – návrh: 
7. 10. 2017 Termín na odovzdávanie návrhov na kandidátov do študentskej časti AS STU predsedovi 
volebnej komisie  
10. 10.2 017 Zverejnenie kandidačnej listiny  
17. 10. 2017 Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU: 9:00 – 13:00 

Volebná komisia – návrh: 
Predseda: Ing. Michal Farkaš 
Členova: Ing. Samuel Pecár, Bc. Gabriela Hozová 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky a nasledovalo hlasovanie k bodu 5. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 3.4 
Akademický senát FIIT STU schválil harmonogram a  volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do 
študentskej časti AS STU. 
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K bodu 6: 
Štyrom členom AS FIIT za zamestnaneckú časť končí mandát, preto je potrebné schválenie 
harmonogramu a volebnej komisie pre voľby do AS FIIT STU. 

Harmonogram – návrh: 
10. 10. 2017 Odovzdanie návrhov na kandidátov do zamestnaneckej časti AS FII STU predsedovi 
volebnej komisie 
12. 10. 2017 Zverejnenie kandidačnej listiny 
17. 10. 2017 Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU: 11:00 – 14:00 

Volebná komisia – návrh: 
Predseda: Ing. Jakub Šimko, PhD. 
Členovia komisie: Ing. Peter Kapec, PhD.; Ing. Michal Kompan, PhD. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky a nasledovalo hlasovanie k bodu 6. 

Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 3.5 
Akademický senát FIIT STU schválil harmonogram a volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej 
časti AS FIIT. 

K bodu 7: 
Ing. Petrík sa opýtal, ako to vyzerá s prevádzkou bufetu na fakulte. 
Dr. Lacko: Od 25. 9. 2017 by mal začať fungovať studený bufet a od februára 2018 teplý bufet – aj 
s kreditom pre študentov a zamestnancov fakulty. 
Dr. Šimko: pripravuje sa schválenie dlhodobého zámeru STU; fakulta i senát môže byť zapojený do 
diskusie k nemu. 
Ďalej sa nikto do diskusie neprihlásil. 

Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 
 Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. 
 predseda AS FIIT STU 
Overili:  
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. 
Ing. Marek Galinski 
 
Bratislava 20. 9. 2017 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


