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Zápisnica č. 4/2021 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 8. 6. 2021 
 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (11 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: Bc. Lenický 
 
 
Návrh programu:  

1. otvorenie 
2. prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice  
3. kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  
4. návrh na schválenie rozpočtu FIIT STU na rok 2021  
5. návrh na schválenie Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU  
6. návrh na schválenie členov volebných komisií pre všeobecné voľby do AS FIIT STU  
7. návrh na vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej 

časti AS FIIT v termíne 12. 10. 2021 a na schválenie harmonogramu a organizačných pokynov 
na prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej 
časti AS FIIT v termíne 12. 10. 2021  

8. 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/FccM8sJGDeU. 
Predseda senátu skonštatoval, že senát je uznášania schopný. 
Po otvorení zasadnutia bol schválený návrh programu v uvedenom znení. 
 
Verejné hlasovanie za program: 
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: Dr. Horvát 
za ŠČ AS FIIT: Ing. Erdélyi 
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Verejné hlasovanie za overovateľov zápisnice, sčítacej komisie a skrutátorov: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
 
 
K bodu 3 
 
Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 11. 5. 2021. 
 
 
K bodu 4 
 
Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU: 

- prebieha zosúlaďovanie habilitačných a inauguračných konaní 
- prebieha zosúlaďovanie študijných programov, priebežné informovanie štandardnými 

kanálmi 
- prebiehajúce prijímacie konania 
- dodatok č. 3 k Štatútu bol schválený v AS STU, čím nadobudol platnosť aj účinnosť 
- bol odsúhlasený rozpis dotácie 
- sú vyhlásené voľby rektora na 28. 6. 2021 – medializovaní kandidáti prof. Moravčík 

a prof. Peterka 
 
Predseda senátu Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
 
K bodu 5 
 
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2021.  
Akademický senát 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 (ďalej len „zákona“) schvaľuje návrh 
rozpočtu 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. 
Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
Verejné hlasovanie k schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2021: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.1 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2021 
AS FIIT schvaľuje zmysle § 27 ods.1 písmeno e) zákona návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2021 
v predloženom znení. 
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K bodu 6 
 
Návrh na schválenie Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU 
Návrh sa predkladá v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„zákon o vysokých školách“ alebo „zákon o VŠ“) a podľa čl. 15 bod 2 písm. c) Štatútu Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 
Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 
Predseda AS FIIT objasnil dôvody predloženého návrhu uznesenia.  
 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.  
Dr. Trúchly a Dr. Kapec: vzniesli formálne pripomienky. 
Dr. Lang zároveň zodpovedal na prednesené otázky senátorov a vysvetlil jednotlivé náležitosti. 
 
Verejné hlasovanie k schváleniu návrhu Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU 
s pripomienkami: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.2 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu Zásad volieb do akademického senátu 
FIIT STU s pripomienkami 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave schvaľuje predložený návrh zásad volieb do akademického senátu FIIT STU 
s pripomienkami. 
 
 
K bodu 7 
 
Návrh na schválenie členov volebných komisií pre všeobecné voľby do AS FIIT STU 
Návrh sa predkladá v súlade s článkom 5 ods. 2 a 3 zásad volieb do akademického senátu FIIT STU. Na 
účely volieb do AS FIIT zriaďuje akademický senát fakulty dve volebné komisie: zamestnaneckú – pre 
voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a študentskú – pre voľby do študentskej časti AS FIIT. Členov 
volebnej komisie volí AS FIIT na základe návrhu predsedu AS FIIT STU. 
 
Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 
 
Predseda AS FIIT STU navrhol členov volebných komisií pre zamestnaneckú a pre študentskú časť 
a objasnil dôvody predloženia tohto návrhu. 
 
Navrhovaní kandidáti sú: 
volebná komisia – zamestnanci  volebná komisia – študenti 
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. Ondrej Lesák 
Ing. Peter Kapec, PhD. Erika Zubereczová 
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. Erik Takáč 
  Juraj Brodniansky 
  Nina Masaryková 
 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 
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Tajné hlasovanie k schváleniu nových členov do volebnej komisie – zamestnanci: 
 za proti zdržal sa neplatný 
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 11 0 0 0 
Ing. Peter Kapec, PhD. 10 0 1 0 
doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 11 0 0 0 
 
Tajné hlasovanie k schváleniu nových členov do volebnej komisie – študenti: 
 za proti zdržal sa neplatný 
Ondrej Lesák  11 0 0 0 
Erika Zubereczová  11 0 0 0 
Erik Takáč  11 0 0 0 
Juraj Brodniansky  10 0 0 1 
Nina Masaryková  10 0 0 1 
 
Uznesenie 4.3 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie členov volebných komisií pre 
všeobecné voľby do AS FIIT STU 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave schvaľuje predložený návrh členov volebných komisií samostatne pre zamestnaneckú 
časť AS FIIT a študentskú časť AS FIIT pre všeobecné voľby do AS FIIT STU. 
 
 
K bodu 8 
 
Návrh na vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU a do študentskej časti 
AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021 a na schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na 
prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU a do študentskej časti 
AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021. 
 
Návrh sa predkladá v súlade s článkom 6 zásad volieb do akademického senátu FIIT STU. 
 
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. 
 
Hlasovanie verejné k schváleniu návrhu na vyhlásenie všeobecných volieb do zamestnaneckej časti 
AS FIIT STU a do študentskej časti AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021 a na schválenie harmonogramu 
a organizačných pokynov na prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT 
STU a do študentskej časti AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
Uznesenie 4.4 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na vyhlásenie všeobecných volieb do 
zamestnaneckej časti AS FIIT STU a do študentskej časti AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021 a na 
schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh všeobecných volieb do 
zamestnaneckej časti AS FIIT STU a do študentskej časti AS FIIT STU v termíne 12. 10. 2021 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave vyhlasuje všeobecné voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT 
v termíne 12. 10. 2021 a schvaľuje predložený návrh harmonogramu a organizačných pokynov na 
prípravu a priebeh všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT 
v termíne 12. 10. 2021. 
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K bodu 9 
 
Dr. Lang uviedol, že eviduje žiadosť senátora p. Belanca o pozastavenie mandátu v AS FIIT STU 
z dôvodu vykonania štátnej skúšky v bakalárskom štúdiu a následného zápisu na inžinierske štúdium 
v nastávajúcom akademickom roku 2021/22. 
Dr. Lang informoval, že bol zverejnený harmonogram zasadnutí FIIT STU a STU. 
Dr. Trúchly sa opýtal dekana FIIT na pôžičky, ktoré mali byť poukázané na jednotlivé fakulty STU 
v minulosti, pričom následne prof. Kotuliak objasnil aktuálnu situáciu ohľadom pôžičky vo vzťahu 
k FIIT STU. 
 
 
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. František Horvát, PhD. 
Ing. Jaroslav Erdélyi 
 
 
Bratislava 8. 6. 2021 
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 


