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Zápisnica č. 2/2018 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 26. 4. 2018 

 

Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 

Ospravedlnení: 3 (doc. Kotuliak, Ing. Galinski, Fischer) 

 

Program:  

1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Výročná správa o činnosti FIIT STU za rok 2017 – schválenie 
3. Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2018 – schválenie 
4. Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2017 – schválenie 
5. Rozpočet FIIT STU na rok 2018 – schválenie 
6. Rôzne 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril podpredseda AS FIIT, Dr. Peter Lacko. Privítal členov senátu a hostí.  
Senát sa zišiel v počte 9 členov, 3 členovia sú ospravedlnení. 
Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Ku každému z bodov programu 
senátori dostali podrobný prehľadný materiál. 
Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení Dr. J. Šimko a Bc. Bakonyi. 

 

K bodu 2., 3. 4., 5.: 

Pani dekanka uviedla prehľadnú prezentáciu, ktorá implicitne zahŕňa Výročnú správu o činnosti fakulty 
za rok 2017, Správu o hospodárení FIIT STU za rok 2017, Aktualizáciu Dlhodobého zámeru FIIT STU na 
rok 2018, ako aj návrh rozpočtu na rok 2018. Prezentácia obsahuje výsledky hospodárenia v oblastiach 
vzdelávania a výskumu, ako aj ľudských zdrojov nielen za r. 2017, ale aj za posledných päť rokov. Všetky 
dokumenty navzájom spolu súvisia a na základe výsledkov z minulých rokov bol vypracovaný návrh na 
rozpočet pre r. 2018.  

V prezentácii odznelo, koľko fin. prostriedkov získala FIIT z dotácií, z výskumu – toto je aj stále “slabé 
miesto“ FIIT. Ďalej, aké príjmy sú získané z priemyslu – čo je naopak devízou FIIT a veľkou perspektívou, 
aký je rozpočet na 1 študenta atď. Dôležitou časťou správy bol pohľad na ľudské zdroje na FIIT a ich 
odmeňovanie. Mzdy mierne rástli – znova hlavne v kategórii “asistent”. V pláne je zvyšovanie aj pre 
docentov, ktorí za posledný rok na fakulte pribudli. Čo sa týka spolupráce s praxou, je potreba zamerať 
sa hlavne na jej výskumnú časť. 

Prezentácia sa tiež zaoberala vývojom počtu študentov. Tento rok je viac prihlásených uchádzačov ako 
minulý rok (nad 900). 150 z nich je veľmi dobrých (rôzne uznávané diplomy) – okamžité prijatie. FIIT sa 
však aj naďalej strategicky orientuje na 2. a 3. stupeň vzdelávania. Takisto je potrebné zvyšovať 
učiteľskú kapacitu. 

V prezentácii bol vyčíslený aj počet publikácií podľa akreditačných kritérií („A“ – málo). Dôležitou 
naďalej ostáva publikačná činnosť, či už na konferenciách v zborníkoch, alebo v časopisoch.  

Aj naďalej je snaha o zlepšovanie služieb, prostredia a samozrejme propagácie fakulty. 
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Fakulta dosiahla v roku 2017 kladný hospodársky výsledok 54 406,62 eur po zdanení, čo je o 15 317 eur 
viac ako rok predtým. 

Dr. Lacko, predseda AS FIIT, poďakoval pani dekanke za prezentáciu k bodom programu 2., 3. 4., 5. 
a otvoril k nim diskusiu: 

Diskusia k bodom 2., 3. 4., 5.: 
Dr. Trúchly: či sa medzinárodná akreditácia IET premietla do plánu činnosti, resp. Dlhodobého zámeru 
FIIT. 
Pani dekanka: jednou z hlavných výčitiek komisie IET bol príliš veľký úbytok študentov (3-, 4-roč. 
štúdium). Iba 1/3 študentov ostáva. Preto je úlohou zastabilizovať čo najviac najlepších študentov (to 
musí byť vnútorný proces fakulty). 
Dr. Tvarožek: analyzujú sa dôvody tohto úbytku? 
Pani dekanka: tento rok to sleduje prodekan Dr. Pištek a aj naďalej je to v pláne. 
Bc. Hózová: existuje plán, ako dostať na FIIT tých najlepších? 
Pani dekanka: áno – rôzne propagačné aktivity (Facebook, Google). Výsledkom je až 200 prihlásených 
študentov s diplomami; sú aktivity so strednými školami (+ IAESTE) – súťaže, aj IIT.SRC (pani dekankou 
osobne oslovených 56 výborných stredoškolských študentov). 
Aj naďalej treba komunikovať priamo s prodekanom Pištekom a rozšíriť kontakt našich študentov so 
stredoškolákmi. 
Doc. Vranić: potreba vylepšiť ubytovacie kapacity pre uchádzačov (aby nesmerovali do ČR) 
Pani dekanka: zlepšuje sa to. 
Ďalej sa do diskusie nikto neprihlásil.  

Dr. Lacko, predseda AS FIIT,  vyzval senátorov k hlasovaniu ku jednotlivým bodom programu 2., 3. 4., 5. 
Výsledky hlasovania k bodu 2: 
ZA: 9 (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 2017. 

 

Výsledky hlasovania k bodu 3: 
ZA: 9 (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 2018.  

 

Výsledky hlasovania k bodu 4: 
ZA: 9 (všetci prítomní) 
PROTI:  0 
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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 2017. 

 

Výsledky hlasovania k bodu 5: 
ZA: 9 (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 2018.  

 

K bodu 6: 

Doc. Vranić: ešte k úbytku študentov – zhoda s pani dekankou: treba nastaviť hranice. 
Bc. Hózová: či by nepomohlo prerozdeliť/preložiť  ťažšie predmety do iných semestrov (napr. OS). 
Pani dekanka: to nepomôže. 
Doc. Vranić. Súvis so skúšaním. 

Dr. Trúchly: otázka na dobudovanie systému KREDIT (v Bufete FIIT), aby mohla byť strava so štátnym 
príspevkom 
Tajomníčka + dekanka: pracuje sa na tom, je to zložitejší proces (softvér, licencia atď.). Snáď sa to 
v priebehu leta podarí dokončiť. 

Dr. Trúchly: otázka na dozariaďovanie študovne. 
Pani dekanka: ide o náročné verejné obstarávanie, služby a tovary, ktoré sú vyrábané na mieru – chce 
to čas. 

Dr. Trúchly: otázka na 6. posch.: Technologický inkubátor? 
Pani dekanka: rada by prepojila pôsobenie Technologického inkubátora s výskumnými laboratóriami, 
ako aj s firmou / -ami zameranou / -ými na spoluprácu s výskumom (multiplikácia). 
Snahou je, aby aj na FEI bola časť Inkubátora (nielen na FIIT). 

Doc. Vranić: 4. posch. – nové zasklenie podľa neho spôsobuje zlé vetranie. 
Pani dekanka: je to celé ešte v riešení, treba tomu dať šancu; zatiaľ to nie je ešte ani zariadené, má 
potrebu poradiť sa, ako na to, chce vytvoriť priestor pre tímové projekty. 

Diskusia v rámci tohto bodu programu bola uzavretá. 

Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

 

Ing. Peter Lacko, PhD. 
predseda AS FIIT STU 
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Overili:  
Ing. Jakub Šimko, PhD. 
 

Bc. Peter Bakonyi 

Bratislava 26. 4. 2018 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


