
 

 

 

Ilkovičova 2 senat@fiit.stuba.sk 

842 16 Bratislava 4 T: +421 2 210 22 211 

www.fiit.stuba.sk F: +421 2 654 20 587 

 

Zápisnica č. 4/2020 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 15. 12. 2020 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; hostia podľa prezenčnej listiny, Mgr. Danišová 
Ospravedlnení:  Dr. Horvát, Dr. Trúchly (dvaja z 12 členov) 

 
Návrh programu:  
1. Otvorenie, schvaľovanie programu 
2. Schvaľovanie overovateľov a skrutátorov 
3. Retrospektíva (Kontrola/sumarizácia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, per rollam 

hlasovanie, opodstatnenie funkcie podpredsedu AS FIIT, Dr. Trúchleho, návrh realizácie zasadaní 
aj inak ako prezenčne – v bode 4) 

4. Návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FIIT STU  
5. Voľba zástupcu FIIT STU do RVŠ 
6. Rôzne 
 

K programu: 
 
K bodu 1 
Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických („proticovidových“) opatrení otvoril predseda 
AS FIIT STU Dr. Lang. Privítal Vedenie FIIT, členov senátu a hostí. Senát sa zišiel v počte 10 členov, 
dvaja členovia sú ospravedlnení (kontrola prezentácie). Zasadnutie bolo možné sledovať aj online na: 
https://bit.ly/3864m1t; Meeting number (access code): 126 268 5408; Meeting password: AS2020 
Po otvorení zasadnutia sa schvaľoval návrh programu v uvedenom znení. 
Hlasovanie za navrhovaný program: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 2 
V rámci tohto bodu sa pristúpilo k verejnej voľbe skrutátorov a overovateľov zápisnice. Za 
skrutátorov, ako aj za overovateľov zápisnice boli predsedom senátu navrhnutí: za ZČ AS FIIT: Dr. 
Bencel, za ŠČ AS FIIT: senátor Belanec.  
Hlasovanie za navrhovaných skrutátorov a overovateľov: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
K bodu 3 
Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 27.10.2020, ako aj z hlasovania per rollam zo dňa 
11.11.2020, tiež kontrolu úloh, týkajúcich sa zlepšenia práce senátorov (poriadne sa oboznámiť 
s vnútornými predpismi – Rokovací poriadok, Volebný poriadok...).  
Zároveň vysvetlil pozíciu Dr. Trúchleho v senáte. Dr. Trúchly sa mandátu, ako aj funkcie podpredsedu 
AS FIIT nevzdal, a keďže ju riadne používal a do funkcie bol právoplatne zvolený, tak v nej aj naďalej 
ostáva. 
Návrhu Dr. Helebrandta z minulého zasadnutia - realizovať stretnutia aj inak ako dištančne – hlavne 
vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu (COVID 19) - sa senát bude venovať v bode 4 
tohto programu. 
 
 

https://fiit.webex.com/webappng/sites/fiit/meeting/download/7b16ad38481f40e9af1247d362e5f5df?siteurl=fiit&MTID=m5e0a46e2da8b19ce7e7f0182646a429c%22
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K bodu 4 
Materiál k bodu 4 – návrh na aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FIIT STU, ktorý predložil predseda 
senátu, Dr. Lang, dostali senátori na GoogleDrive. Ide o dve doplnenia. 1. o doplnenie už schváleného 
rokovacieho poriadku, 2. o návrh zásad dištančnej formy realizácie zasadnutí. 
Dr. Lang uviedol, že podľa platného Zákona o VŠ je možné realizovať zasadnutia dištančne (online), ak 
vysoká škola zabezpečí ich verejný prenos. FIIT má technické nástroje na takýto prenos – aj 
prostredníctvom webexu, ktorý umožňuje aj tajné hlasovanie. 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
Nasledovalo verejné hlasovanie návrhu uznesenia k predloženej aktualizácii rokovacieho poriadku AS 
FIIT STU: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.1. 
Akademický senát FIIT STU v Bratislave v zmysle zákona o VŠ schválil predložený návrh na 
aktualizáciu rokovacieho poriadku AS FIIT STU v Bratislave. 
 
K bodu 5 
V tomto bode programu volil senát v tajnej voľbe zástupcu FIIT STU do RVŠ na základe návrhu, ktorý 
predložil dekan FIIT, prof. Kotuliak. Prof. Kotuliak navrhol za FIIT do RVŠ prodekana Dr. Šoltésa. 
Stručne predniesol a predstavil svoj návrh. 
V diskusii sa k tomuto bodu nikto nevyjadril.  
Nasledovalo tajné hlasovanie za návrh, aby bol za člena RVŠ za FIIT STU v Bratislave zvolený Ing. 
Lukáš Šoltés, PhD. 
Z Protokolu o hlasovaní: 
Počet členov AS FIIT STU: 12 
Počet prítomných členov: 10 
Počet neprítomných členov: 2 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 10 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 10 
 

Navrhnutý kandidát na 
zástupcu v RVŠ 

za  proti zdržal sa neplatné 

Ing. Lukáš Šoltés, PhD. 10 0 0 0 

 
Uznesenie 4.2. 
Akademický senát FIIT STU v Bratislave v zmysle čl. 2 bod 1. Štatútu Rady vysokých škôl schválil za 
člena RVŠ za FIIT STU Ing. Lukáša Šoltésa, PhD.   
 
K Bodu 6 
V rámci tohto bodu programu oznámil senátorom predseda senátu, Dr. Lang, že raz za rok v zmysle 
zákona podáva AS FIIT, menovite jeho predseda – správu o činnosti akademického senátu. Správu na 
základe štruktúry – uznesenia zo zasadnutí dňa 27.10.2020, uznesenia - hlasovania per rollam – zo 
dňa 11. 11. 2020, ako aj uznesení z dnešného zasadnutia dňa 15.12.2020 – vypracuje Dr. Lang. Každý 
ju dostane e-mailom. Ak ešte má k tomu niekto nejaké doplnenia, alebo pripomienky môže sa 
zapojiť. Nikto žiadne pripomienky nemal. 
Ďalej pokračovala diskusia: 
Slovo prevzal dekan, prof. Kotuliak. Poďakoval všetkým senátorom za účasť v tomto predvianočnom, 
a zároveň náročnom období (vzhľadom na pandemickú situáciu). Dekan požiadal senátorov 
o stanovenie termínov pre ďalšie zasadnutia na začiatku nového roka. Okolo 22. – 23. 2. 2021 by 
mala zasadať Vedecká rada FIIT STU, a predtým by malo byť ešte jedno sedenie senátu. 
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Do diskusie sa zapojil aj Dr. Erdélyi s otázkou na štipendiá pre doktorandov. 
Dekan odpovedal, že nie je možné vyplácať vyššie štipendiá, ako sú stanovené zákonom. Vedenie 
však hľadá iné možnosti, ako odmeniť doktorandov, ktorí pracovali nad rámec svojich povinností. 
Ďalej zaznela otázka na „co-working“. Odpoveď: boli vystavené objednávky, avšak vzhľadom na 
obdobie budú realizované asi až začiatkom nového roka. 
Diskusia bola následne ukončená. 
Dekan poďakoval za spoluprácu a poprial všetkým zúčastneným prijemné vianočné sviatky a šťastný 
nový rok. 
 
Na záver predseda senátu Dr. Lang oznámil, že vypracuje harmonogram zasadnutí a pošle informáciu 
senátorom e-mailom.  
Takisto poďakoval všetkým členom senátu, ako aj zúčastneným hosťom a poprial im krásne Vianoce. 
 
 
 
 

Ing. Ján Lang, PhD. 
predseda AS FIIT STU 

 
 
 
 
Overili:  
Ing. Rastislav Bencel, PhD. 
 
 
Róbert Belanec 
 
 
 
 
Bratislava 15. 12. 2020 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


