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Zápisnica č. 1-2/2020 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 27. 10. 2020 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; predseda AS STU prof. Peciar, hostia podľa 
prezenčnej listiny, Mgr. Danišová 
Ospravedlnení: Dr. Kováč 
 
Program 1. časť (predsedajúci prof. Peciar, predseda AS STU):  

1. Otvorenie 
2. Správa volebnej komisie AS STU pre voľby členov do ZČ aj do ŠČ AS FIIT STU o priebehu 

a výsledku volieb na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 
3. Odovzdanie osvedčení o zvolení za člena AS FIIT STU  
4. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 
5. Voľba predsedu ZČ AS FIIT STU  
6. Voľba predsedu ŠČ AS FIIT STU  
7. Voľba predsedu AS FIIT STU 

 
Program 2. časť (predsedajúci novozvolený predseda AS FIIT):  

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 
3. Návrh na vymenovanie prodekanov FIIT STU 
4. Návrh na vymenovanie členov VR FIIT STU 
5. Návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FIIT STU 
6. Návrh na schválenie Zmeny garantov študijných programov 
7. Návrh na schválenie rozpočtu FIIT STU na rok 2020 
8. Návrh na schválenie Správy o hospodárení FIIT STU za rok 2019 
9. Rôzne 

 

K prvej časti programu (1.) 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických („proticovidových“) opatrení otvoril predseda 
AS STU prof. Peciar. Privítal staronového i novozvolených členov senátu a hostí.  
 
K bodu 2 
Prof. Peciar stručne predniesol Správu volebnej komisie AS STU pre voľby členov do ZČ aj do ŠČ AS 
FIIT STU o priebehu a výsledku volieb na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Zhrnul 
výsledky volieb a doplňujúcich volieb do AS FIIT, ktorých priebeh, ako aj všetky výsledky, sú 
zverejnené na webe fakulty. Skonštatoval, že všetky výsledky volieb sú platné.  
 
K bodu 3 
Predseda AS STU pristúpil k odovzdaniu osvedčení o zvolení za člena AS FIIT STU v Bratislave 
jednotlivo každému z novozvolených senátorov. Osvedčenia boli vyhotovené v troch exemplároch 
(jeden pre každého senátora, jeden pre archiváciu v AS FIIT a jeden pre AS STU (aktuálne podpísaný 
novozvolenými členmi)). Prof. Peciar všetkým senátorom poprial veľa úspechov v ich práci. Zaželal 
úspešné rozbehnutie fungovania nového AS FIIT. 
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K bodu 4 
Senát sa zišiel v počte 11 členov, 1 člen je ospravedlnený (kontrola prezentácie). 
V rámci tohto bodu sa pristúpilo k verejnej voľbe sčítacej komisie, skrutátorov a overovateľov 
zápisnice. Za členov sčítacej komisie, za skrutátorov, ako aj za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 
za ZČ AS FIIT: Dr. Kapec, za ŠČ AS FIIT: senátor Belanec. 
Hlasovanie za navrhovaných členov sčítacej komisie: 
ZA: 11 
PROTI: 11 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Za členov sčítacej komisie boli všetkými hlasmi zvolení Dr. Kapec a R. Belanec. 
 
Hlasovanie za navrhovaných skrutátorov: 
ZA: 11 
PROTI: 11 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Za skrutátorov boli všetkými hlasmi zvolení Dr. Kapec a R. Belanec. 
 
Hlasovanie za overovateľov zápisnice: 
ZA: 11 
PROTI: 11 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli všetkými hlasmi zvolení Dr. Kapec a R. Belanec. 
 
Ďalej senát schválil program rokovania 1. časti s výmenou bodu 5 (Voľba predsedu ZČ AS FIIT STU) 
za bod 7 (Voľba predsedu AS FIIT STU). Voľba predsedu zamestnaneckej časti sa vypustila z dôvodu, 
že Dr. Trúchly sa svojho mandátu nevzdal, ako ani funkcie predsedu zamestnaneckej časti (ZČ) AS 
FIIT. Za zmenu v programe sa pristúpilo hlasovaniu: 
Hlasovanie k zmene: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Senátori odhlasovali zmenu v programe: Bod 7 (Voľba predsedu AS FIIT) bude namiesto bodu 5, ktorý 
sa vypúšťa. 
 
K bodu 5: 
Za predsedu AS FIIT navrhol Dr. Kohútka senátora Dr. Langa. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal žiadne pripomienky k návrhu, ani otázky a nasledovalo tajné 
hlasovanie k bodu 5. 
 

 Výsledky hlasovania k Bodu 5: 
Všetky vydané hlasovacie lístky v počte: 11 
Platné hlasovacie lístky v počte: 11 
Hlasovacie lístky za navrhnutého kandidáta v počte: 11  
Hlasovacie lístky proti navrhnutému kandidátovi v počte: 0 
Hlasovacie lístky zdržal sa v počte: 0  
 
Uznesenie 1.1. 
Akademický senát FIIT STU v tajnej voľbe zvolil za predsedu AS FIIT všetkými hlasmi Dr. Jána Langa, 
PhD. 
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Predseda AS STU poprial Dr. Langovi všetko dobré a skonštatoval, že ďalej rokuje senát FIIT na 
vlastnej pôde sám. Slovo odovzdal novozvolenému predsedovi AS FIIT. 
 
Dr. Lang sa ujal slova, poďakoval predsedovi AS STU, ako aj celému univerzitnému senátu za prácu, 
ktorú pre sfunkčnenie AS FIIT urobili. 
 
K bodu 6 
Za predsedu ŠČ AS FIIT navrhol Ing. Erdélyi (tak sa dohodla celá študentská časť senátu) dvoch 
senátorov – Ing. Bakonyiho a senátora Belanca. 
V diskusii nikto zo senátorov nemal k návrhom žiadne pripomienky. Senátor Belanec sa však opýtal, 
(resp. upozornil na to), či môže byť v sčítacej komisii, ak je kandidátom na predsedu ŠČ senátu.  
Za skrutátora namiesto senátora Belanca bol potom navrhnutý Bc. Lenický.  
Hlasovanie za aktualizovaný návrh na skrutátora namiesto R. Belanca: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Za skrutátora namiesto R. Belanca bol všetkými hlasmi zvolený Bc. Lenický. 
 
V diskusii ďalej požiadal R. Belanec o pár slov pred samotnou voľbou, zároveň ponúkol tiež priestor 
na vyjadrenie aj pre svojho protikandidáta Ing. Bakonyiho. Nikto z prítomných nebol proti. 
Obidvaja kandidáti sa v rámci svojho krátkeho predstavenia zhodli na tom, že by radi pracovali na 
vylepšení komunikácie medzi študentmi na FIIT, aby situácia, ktorá tu vznikla neviedla k ďalšej 
eskalácii napätia, ako na FIIT samotnej, tak aj smerom von. 
Nasledovalo tajné hlasovanie k bodu 6. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 6: 
Všetky vydané hlasovacie lístky v počte: 4 
Platné hlasovacie lístky v počte: 4 
Hlasovacie lístky za navrhnutého kandidáta Ing. Bakonyiho v počte: 3 
Hlasovacie lístky za navrhnutého kandidáta Belanca v počte: 1 
 
Uznesenie 1.2. 
Akademický senát FIIT STU v tajnej voľbe zvolil za predsedu ŠČ AS FIIT Ing. Petra Bakonyiho. 
 
Rekapitulácia Vedenia AS FIIT: 
Predseda AS FIIT: Ing. Ján Lang, PhD. 
Predseda ZČ AS FIIT: Ing. Peter Trúchly, PhD. 
Predseda ŠČ AS FIIT: Ing. Peter Bakonyi 
 

K druhej časti programu (2.) 
 
K bodu 1 
Druhú časť programu otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT Dr. Lang.  
Materiály k tejto časti programu dostali senátori na preštudovanie niekoľko dní pred zasadnutím 
v elektronickej podobe. 
 
K bodu 2 
Hlasovanie za navrhnutý program druhej časti: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Všetci prítomní senátori súhlasili a odhlasovali si návrh programu druhej časti zasadnutia tak, ako je 
uvedený v tejto zápisnici.  
 
Sčítacia komisia pre druhú časť zasadnutia pracovala takisto v zložení, ako bola zvolená v prvej časti 
programu t. j. – Dr. Kapec, Bc. Lenický. 
 
K bodu 3 
Návrh na vymenovanie prodekanov predniesol dekan prof. Kotuliak. Zároveň požiadal o stiahnutie 
doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. z kandidatúry na prodekana. Dôvodom je jeho funkcia senátora v AS 
STU. Dekan v tomto prípade nechce narušiť chod a fungovanie AS STU. 
Senátor Belanec sa opýtal, kto bude ďalej zastávať funkciu prodekana pre výskum, projekty 
a spoluprácu s priemyslom. 
Dekan odpovedal, že doc. Vranić ostane ďalej poverený pre tieto záležitosti. 
Diskusia bola ukončená a nasledovalo tajné hlasovanie. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 3: 
Získaný počet hlasov (podľa protokolu z hlasovania): 
 

Kandidáti na prodekanov za  proti zdržal sa neplatné 

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. 

návrh bol stiahnutý 

x x x x 

Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 10 0 1 0 

Ing. Lukáš Šoltés, PhD. 10 0 1 0 

 
Uznesenie 2.1 
Akademický senát FIIT STU v zmysle §27 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil navrhovaných 
kandidátov – Ing. Katarínu Jelemenskú, PhD. a Ing. Lukáša Šoltésa, PhD. za prodekanov FIIT STU 
v Bratislave. 
 
K bodu 4  
Dekan prof. Kotuliak predstavil svoj návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady (VR) FIIT STU. 
Zároveň stručne predstavil kandidátov interných (STU), aj externých. Zoznam kandidátov v konečnej 
fáze bol doplnený ešte o prof. Čičáka a Dr. Macka, ktorý by mal byť v najbližších dňoch (2. 11. 2020) 
vymenovaný za docenta. Dekan spomenul, že perspektívne by chcel vo VR aj zahraničných členov, 
avšak VR rokuje zatiaľ v materinskom jazyku, takže to momentálne nie je možné. 
Predseda senátu, Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
Dr. Erdélyi sa opýtal na pomer interných a externých členov vo VR.  
Dekan: je to 1/3 až 1/4 zo všetkých členov. 
Diskusia bola uzavretá. 
Ďalej sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Počas hlasovania sa zistila v hlasovacom lístku chyba (chýbal 
jeden kandidát na člena VR). Hlasovacie lístky museli byť preto nanovo vytlačené. Neúplné hlasovacie 
lístky boli skartované. Po ich vytlačení a krátkej prestávke sa pokračovalo v hlasovaní. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 4: 
Získaný počet hlasov (podľa protokolu z hlasovania): 
 

Kandidáti na členov VR za proti zdržal sa neplatný 

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 11 0 0 0 

prof. Ing. Gabriel Juhás, PhD. 10 0 1 0 
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Uznesenie 2.2 
Akademický senát FIIT STU v zmysle §27 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil všetkých 
navrhovaných kandidátov na členov Vedeckej rady FIIT STU v Bratislave. 
 
K bodu 5 
Dekan prof. Kotuliak predstavil návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie (DK). Za 
predsedu navrhol doc. Ing. Ladislava Hudeca, CSc. Návrh vypracovali prodekani Dr. Jelemenská a Dr. 
Šoltés. 
Nikto zo senátorov nemal v diskusii k návrhu žiadne pripomienky. 
Pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Počas hlasovania sa znova zistila v hlasovacom lístku chyba 
(v hlasovacom lístku bolo navyše jedno meno). Hlasovacie lístky museli byť preto nanovo vytlačené. 
Neúplné hlasovacie lístky boli skartované. Po ich vytlačení sa pokračovalo v hlasovaní. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 5: 
Získaný počet hlasov (podľa protokolu z hlasovania): 

Kandidáti na člena DK za proti zdržal sa neplatný 

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 11 0 0 0 

Ing. Lukáš Kohútka, PhD 9 0 2 0 

Ing. Ján Hudec, PhD. 11 0 0 0 

Ing. Ivan Kapustík 11 0 0 0 

Ing. Peter Kaňuch 10 0 1 0 

Mgr. Peter Lehoczký 11 0 0 0 

Bc. Tomáš Frídel 10 0 1 0 

Tomáš Tánczos 10 0 1 0 

 
Uznesenie 2.3 
Akademický senát FIIT STU v zmysle §31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 8 bod 2 v spojení 

doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. 10 1 0 0 

prof. Ing. Oliver Moravčík, PhD. 10 0 1 0 

prof. Dr. Miloš Oravec 10 0 1 0 

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 10 1 0 0 

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. 10 0 1 0 

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 10 0 1 0 

doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. 10 0 1 0 

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 10 0 1 0 

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. 11 0 0 0 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 9 1 1 0 

Ing. Dominik Macko, PhD. 11 0 0 0 

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. 10 0 1 0 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 11 0 0 0 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 10 1 0 0 

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 11 0 0 0 

prof. Ing. Miroslav Liška, PhD. 11 0 0 0 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD. 10 1 0 0 

prof. Ing. Róbert Lórencz, PhD. 11 0 0 0 

doc. Ing. Ondrej Ryšavý, PhD. 11 0 0 0 
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s bodom 6 Disciplinárneho poriadku STU v Bratislave pre študentov schválil všetkých navrhovaných 
kandidátov na členov Disciplinárnej komisie FIIT STU v Bratislave bez pripomienok. 
 
K bodu 6 
Dekan prof. Kotuliak predstavil návrh na zmeny garantov študijných programov, ktorý vyplýva zo 
súčasnej legislatívy, ako aj z toho, že mnohí garanti už na FIIT nepracujú.  
Ide o tieto zmeny garantovania aktívnych a dobiehajúcich študijných programov (ponúka sa v AR 
2021/22): 
1.stupeň:  
INF, INF (konverzný): doc. Vranić (prof. Kotuliak, doc. Benešová – spolugaranti) 
2. stupeň: 
IB, IB (konverzný): prof. Kotuliak (doc. Macko, doc. Krajčovič – spolugaranti) 
ISS, ISS (konverzný): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti) 
IT, IT (konverzný): prof. Čičák (doc. Krajčovič, doc. Benešová – spolugaranti) – bez zmien 
3. stupeň:  
AI, AI (v ang. jaz.): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti) 
IIS, IIS (v ang. jaz.): prof. Kotuliak (doc. Vranić, doc. Benešová – spolugaranti) 
 
Návrh vypracovala prodekanka Dr. Jelemenská, ktorá odpovedala aj na otázky senátorov, ktorí sa 
zapojili do diskusie k tomu bodu programu (Ing. Erdélyi, Belanec). 
Po diskusii nasledovalo verejné hlasovanie o návrhu uznesenia. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 6: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.4 
Akademický v zmysle §27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokoval predložený návrh dekana 
na Zmeny garantov študijných programov. 
 
K bodu 7 
Návrh na schválenie rozpočtu FIIT STU na rok 2020 stručne predniesla a predstavila Ing. Palatinusová, 
tajomníčka fakulty. Podrobné materiály k plánovaným nákladom a výnosom, ako aj k plánovanému 
zisku, na preštudovanie v tabuľkách, ale aj v textovej popisnej časti dostali senátori na preštudovanie. 
Do diskusie k tomu bodu programu sa prihlásil Ing. Erdélyi. Odpovedali Ing. Palatinusová a prof. 
Kotuliak. 
 
Po diskusii nasledovalo verejné hlasovanie  o návrhu uznesenia. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 7: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.5 
Akademický v zmysle §27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil predložený návrh rozpočtu 
FIIT STU na rok 2020 v predloženom znení. 
 
K bodu 8 
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Návrh na schválenie Správy o hospodárení FIIT STU za rok 2019 znova stručne predstavila Ing. 
Palatinusová. Podrobné materiály k výdavkom a príjmom, ako aj Výkaz ziskov a strát dostali senátori 
na preštudovanie. Materiál vychádzal z účtovnej závierky za rok 2019, ktorý pripravovala vedúca 
ekonomického oddelenia p. Lakušová, taktiež prítomná na zasadnutí. Senátori mali možnosť v rámci 
diskusie opýtať priamo na predložený materiál. 
Diskusia sa uzavrela bez pripomienok. 
Nasledovalo verejné hlasovanie o návrhu uznesenia. 
 
Výsledky hlasovania k bodu 8: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 2.6 
Akademický v zmysle §27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil Výročnú Správu o hospodárení 
za r. 2019 v predloženom znení. 
 
K bodu 9 
Slovo v poslednom bode rokovania prevzal Dr. Lang, predseda senátu. Vyzval všetkých členov AS FIIT 
k snahe o zlepšenie práce (podrobne si prejsť všetky vnútorné predpisy: Rokovací poriadok, Zásady 
volieb, atď.). Zároveň požiadal do budúcna o zabezpečenie techniky (tlačiarne) priamo na zasadnutie, 
aby sa v prípade potreby mohlo urýchliť rokovanie. 
Informoval, že ďalšie zasadnutie bude oznámené e-mailom. 
V diskusii sa Ing. Erdélyi dotkol otázky opodstatnenia funkcie podpredsedu AS FIIT, Dr. Trúchleho. 
Predseda senátu navrhol zaradiť túto otázku ako bod programu na ďalšie zasadnutie. 
Bc. Lenický sa opýtal na stav dotazníka (počet odpovedí) so spokojnosťou študentov s výučbou. 
Dr. Šoltés odpovedal, že v prvom týždni semestra bolo 316 odpovedí na dotazník. 
Dr. Helebrandt navrhol do budúcna naplánovať zmeny stanov/štatútu AS FIIT (?), taktiež sa opýtal aj 
na možnosť zasadať inak ako prezenčne. 
Diskusia bola ukončená. 
 
Na záver sa predseda senátu Dr. Lang poďakoval všetkým členom senátu, ako aj zúčastneným 
hosťom a ukončil zasadnutie. 
 
 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
predseda AS STU 

 
 

Ing. Ján Lang, PhD. 
predseda AS FIIT STU 

 
 
Overili:  
Ing. Peter Kapec, PhD. 
 
 
Róbert Belanec 
 
 
Bratislava 27. 10. 2020 
Zapísala: v. z. Mgr. Viera Danišová 


