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Zápisnica č. 3/2021 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 11. 5. 2021 
 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (11 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: Ing. Bakonyi 
 
 
Návrh programu:  
1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice  
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  
4. Schválenie návrhu Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za rok 2020 
5. Schválenie návrhu Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 2020 
6. Schválenie návrhu Dodatku č. 3 k Štatútu fakulty 
7. Zásady volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana FIIT STU  
8. Schválenie nových členov do Vedeckej rady FIIT STU 
9. Rôzne 

 
 

K bodu 1 
 
Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických (proticovidových) opatrení otvoril predseda AS 
FIIT STU Dr. Lang. Privítal Vedenie FIIT, členov senátu a hostí.  
 
 
K bodu 2 
 
Senát sa zišiel v počte 11 členov, jeden člen sa ospravedlnil (kontrola prezentácie). Zasadnutie bolo 
možné sledovať aj online na: https://youtu.be/gxK9bvMBAyk. Predseda senátu skonštatoval, že 
senát je uznášaniaschopný. 
Po otvorení zasadnutia bol návrh programu plénom doplnený o nasledovné body:  
- správa dekana o aktuálnej situácii na fakulte, ktorý bude zaradený na záver bodu 3 navrhovaného 

programu. 
- jednotné pravidlá online skúšok, študentská časť AS FIIT STU, ktorý bude zaradený na záver 

v bode 9 navrhovaného programu. 
Hlasovanie za program s navrhovanými úpravami: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
V rámci tohto bodu sa pristúpilo k verejnej voľbe overovateľov zápisnice, sčítacej komisie 
a skrutátorov.  
Predsedom senátu boli navrhnutí:  
- za ZČ AS FIIT: doc. Kováč 
- za ŠČ AS FIIT: Ing. Erdélyi 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 3 
 
Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 30. 3. 2021.  
Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU: 
- Pandemická situácia na FIIT STU. 
- Priebežné ukončenie home office zamestnancov FIIT. 
- Výučba naďalej zostáva dištančnou formou. 
- Promócie sa uskutočnia podľa aktuálnej situácie v danom období. 
- Menovaní dvaja nový docenti: doc. Kováč, doc. Ries. 
- Dr. Kováčik je poverený riadením oblasti marketingu a propagácie. 
- Zosúlaďuje sa vnútorný systém kvality. 
- Odovzdávanie záverečných prác prebehne iba online. 
- Anglické záverečné práce budú kontrolované prostredníctvom antiplagiátorského programu 

Turnitin. 
- Prijímacie skúšky z matematiky sa konali online. 
- Pripravuje sa rozpis dotácie – potrebný na schválenie rozpočtu fakulty. 
- Bola sfinalizovaná Výročná správa o hospodárení a správa o činnosti za rok 2020. 
- Začína sa pripravovať dlhodobý zámer fakulty, ktorý chceme pripraviť k schváleniu na jeseň. 
- Bol odvolaný rektor STU prof. Fikar prezidentkou SR, poverený rektor STU je prof. Moravčík. 

Voľby na rektora STU sú plánované v mesiaci jún. 
Predseda senátu Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
 
K bodu 4 
 
Schválenie návrhu Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za rok 2020  
V zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona akademický senát schvaľuje výročnú správu o hospodárení 
fakulty. 
Predkladá: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU. 
Dekan objasnil dôvody predloženého uznesenia a odovzdal slovo Ing. Palatinusovej, ktorá doplnila 
ďalšie informácie. Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Zapojil sa Dr. Trúchly, ktorý mal otázky k oblastiam:  

- zostatok bankových účtov fakulty a možnosť ich použitia v nasledujúcom období, 
- porovnanie nákladov na energie v súvislosti s vplyvom pandemického obdobia s nákladmi 

z predchádzajúceho obdobia. 
Tajomníčka fakulty doplnila požadované informácie. 
Nasledovalo verejné hlasovanie k schváleniu návrhu Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za rok 
2020: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.1 
Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu Výročnej správy o hospodárení FIIT STU za 
rok 2020. 
AS FIIT STU v zmysle §27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje návrh Výročnej správy o hospodárení za 
rok 2020. 
 
 
K bodu 5 
 
Schválenie návrhu Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 2020. 
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V zmysle § 27 ods.1 písmeno g) zákona akademický senát schvaľuje výročnú správu o činnosti fakulty. 
Predkladá: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU. 
Správa bola prednesená na vedeckej rade FIIT STU. Dekan objasnil dôvody predloženého návrhu 
uznesenia. Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie a nikto neprihlásil. 
Nasledovalo verejné hlasovanie k schváleniu návrhu Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 2020: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.2 
Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu Výročnej správy o činnosti FIIT STU za rok 
2020. 
AS FIIT STU v zmysle §27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje návrh Výročnej správy o činnosti FIIT STU 
za rok 2020. 
 
 
K bodu 6 
 
Schválenie návrhu Dodatku č. 3 k Štatútu fakulty. 
Návrh sa predkladá v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 11 
bod 14 písm. d) bod 1 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Predkladá: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU. 
Dekan objasnil dôvody predloženého návrhu uznesenia a tiež predstavil úpravu predloženého 
dodatku z formálnej stránky. 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Dr. Trúchly upozornil na ďalšie formálne nedostatky textu, ktoré boli operatívne opravené. 
Nasledovalo verejné hlasovanie k schváleniu návrhu Dodatku č. 3 k Štatútu fakulty s pripomienkami: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 3.3 
Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k návrhu schválenia dodatku č. 3 k Štatútu fakulty. 
AS FIIT STU schvaľuje návrh Dodatku č. 3 k Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vrátane pripomienok. 
 
 
K bodu 7 
 
Zásady volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana FIIT STU. 
Návrh sa predkladá podľa § 23 ods. 2 písm. f), § 27 ods. l písm. b), § 33 ods. 2 písm. g) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách") 
Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU. 
Dr. Lang objasnil dôvody predkladaného návrhu. 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
Nasledovalo verejné hlasovanie k schváleniu Zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana 
FIIT STU: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Uznesenie 3.4 
Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k návrhu schválenia Zásad volieb kandidáta na dekana 
a odvolávanie dekana FIIT STU. 
AS FIIT STU schvaľuje Zásady volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky 
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s pripomienkami. 
 
 
K bodu 8 
 
Schválenie nových členov do Vedeckej rady FIIT STU. 
Dekan v zmysle §29 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vymenúva a odvoláva so 
súhlasom akademického senátu fakulty členov vedeckej rady fakulty. Funkčné obdobie členov 
vedeckej rady je štvorročné. 
Akademický senát fakulty v zmysle §27 ods. 1 písm. d) zákona schvaľuje návrh dekana na 
vymenovanie členov vedeckej rady fakulty. 
V najbližšom období sa skončí funkčné obdobie väčšine členov vedeckej rady fakulty. 
Navrhovaní kandidáti sú: 
- prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
- doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 
- doc. Dr. Ing. Michal Ries 
Predkladá: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU. 
Dekan objasnil dôvody predloženého návrhu.  
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Detekovaný konflikt záujmov – doc. Kováč nemôže byť skrutátorom, nakoľko je navrhovaným 
kandidátom, a preto bol predsedom senátu navrhnutý skrutátor za zamestnaneckú časť Dr. Horvát. 
Dr. Lang vyzval k verejnej voľbe skrutátora za zamestnaneckú časť AS FIIT Dr. Horváta.  
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Nasledovalo tajné hlasovanie k schváleniu nových členov do Vedeckej rady FIIT STU: 

Navrhnutý kandidát na člena 
Vedeckej rady FIIT STU 

za  proti zdržal sa neplatné 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 11 0 0 0 
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.   9 0 2 0 
doc. Dr. Ing. Michal Ries   8 2 1 0 

 
Uznesenie 3.5 
Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu nových členov Vedeckej rady FIIT STU. 
AS FIIT STU v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) schvaľuje predložený návrh dekana na nových členov 
Vedeckej rady FIIT STU v Bratislave: prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., doc. Mgr. Michala Kováča, 
MSc., PhD. a doc. Dr. Ing. Michala Riesa do Vedeckej rady FIIT STU. 
 
 
K bodu 9 
 
- Jednotné pravidlá online skúšok 

Zástupca študentskej časti AS FIIT STU R. Belanec predložil zámer pre jednotné pravidlá online 
skúšok počas dištančnej výučby. 
Materiál nebol predložený do rokovania AS FIIT ani vedeniu fakulty a nie je preto možné zaujať 
stanovisko.  
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Dr. Lang vyzval k predloženiu dokumentu do fóra AS FIIT STU a tiež vedeniu fakulty, aby prebehla 
interná diskusia a tiež analýza materiálu. 
Vedenie fakulty víta aktivitu študentskej časti a je pripravené v uvedenej veci proaktívne 
spolupracovať. 
AS FIIT STU berie na vedomie aktivitu študentskej časti a vzhľadom k začatiu nastávajúceho 
skúškového obdobia je potrebné materiál neodkladne predložiť členom AS FIIT STU a vedeniu 
fakulty k analýze a diskusii. Na základe toho bude následne zaujaté stanovisko zúčastnených. 
Vzhľadom k aktuálnemu dátumu bude snaha zúčastnených strán pre nastávajúce obdobie prijať 
odporúčacie nariadenie a príprava materiálu pre použitie v ďalších skúškových obdobiach. 
Dr. Lang vyzval k verejnému hlasovaniu za nasledovné stanovisko: AS FIIT STU akceptuje túto 
správu a odporúča jej dopracovanie a prediskutovanie s členmi AS FIIT STU a vedením FIIT STU 
a následné riadne predloženie materiálu na zasadnutie AS FIIT STU. 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

 
- Dr. Bencel sa informoval ako prebieha novela vysokoškolského zákona.  

Dekan predstavil aktuálnu situáciu v tejto problematike. Dr. Šoltés doplnil prednesené 
informácie. 

 
Na záver predseda senátu Dr. Lang poďakoval všetkým členom senátu a zúčastneným hosťom za 
spoluprácu. 
 
 
 
 Ing. Ján Lang, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 
 
 
Overili:  
Ing. Jaroslav Erdélyi 
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 
 
 
 
Bratislava 11. 5. 2021 
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková  


