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Zápisnica č. 5/2021 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 19. 10. 2021 
 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (12 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  

Ospravedlnení:  

 

Návrh programu:  
1. privítanie prítomných 
2. menovanie novozvolených členov AS FIIT STU zvolených vo všeobecných voľbách dňa 

12. 10. 2021 a menovanie náhradníka Michala Pidaniča na miesto člena AS FIIT STU za R. 
Belanca 

3. otvorenie 
4. prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice  
5. kontrola uznesení z predcháchádzajúceho zasadnutia 
6. správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU  
7. voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU 
8. voľby do ŠRVŠ: schválenie harmonogramu a organizačných pokynov volieb 
9. návrh na schválenie členov volebnej komisie do ŠRVŠ 
10. doplňujúce voľby do AS STU (odstúpenie doc. Vranića): schválenie harmonogramu 

a organizačných pokynov volieb 
11. návrh na schválenie členov volebnej komisie do AS STU 
12. schválenie ďalších podmienok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 – 2022 
13. novela vysokoškolského zákona – podporné stanovisko 
14. rôzne 

 

 

K bodu 1 
Privítanie prítomných 

Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických (protikovidových) opatrení otvoril predseda AS 
FIIT STU Dr. Lang. Privítal Vedenie FIIT STU, členov senátu a hostí. 

 

 

K bodu 2 
Menovanie novozvolených členov AS FIIT STU na funkčné obdobie 2021 – 2025 zvolených vo 
všeobecných voľbách dňa 12. 10. 2021 

Menovanie je realizované v súlade s článkom 4 Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU. 

Volebný obvod študentská časť: 
1. Bakonyi, Peter, Ing. 
2. Páleník, Roman 

Volebný obvod zamestnanecká časť: 
UISI: 

1. Horvát, František, Ing., PhD. 
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2. Kohútka, Lukáš, Ing., PhD. 

UPAI: 
1. Ries, Michal, doc., Dr., Ing. 
2. Trúchly, Peter, doc., Ing., PhD. 

Predseda AS FIIT STU odovzdal menovacie dekréty novým členom AS FIIT STU vyhotovených v dvoch 
exemplároch (jeden pre senátora a jeden na archiváciu v AS FIIT STU – aktuálne podpísané novými 
senátormi). 

Menovanie náhradníka Michala Pidaniča na miesto člena AS FIITSTU za Róberta Belanca (mandát 
končí 5. 12. 2022). 
Menovanie náhradníka je realizované v súlade s článkom 10 ods. 3 a v súlade s článkom 13 ods. 1 
Zásad volieb do akademického senátu FIIT STU. 

Predseda AS FIIT STU odovzdal Michalovi Pidaničovi menovací dekrét vyhotovený v dvoch 
exemplároch (jeden pre senátora a jeden pre archiváciu v AS FIIT – aktuálne podpísané novým 
senátorom). 

 

 

K bodu 3 
Otvorenie 

Predseda AS FIIT otvoril zasadnutie senátu v novom zložení.  
Senát sa zišiel v počte 12 členov, nikto sa neospravedlnil (kontrola prezentácie). Zasadnutie bolo 
možné sledovať aj online na: https://youtu.be/prX74w1ojUI. 
Predseda senátu skonštatoval, že senát je uznášania schopný. 

 

 

K bodu 4 
Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  

Po otvorení zasadnutia bol schválený návrh programu v uvedenom znení. 

Verejné hlasovanie za program: 
ZA: 12 
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. Kohútka 
za ŠČ AS FIIT: Ing. Erdélyi 

Verejné hlasovanie za overovateľov zápisnice, sčítacej komisie a skrutátorov: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 
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K bodu 5 
Kontrola uznesení z predcházajúceho zasadnutia 

Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 8. 6. 2021. 

 

 

K bodu 6 
Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU: 

- bol vymenovaný nový rektor STU prof. Moravčík, zároveň sa očakáva vymenovanie nových 
prorektorov STU 

- bol začatý nový akad. rok 2021/22, zosúladený s akreditovanými študijnými programami 
- stále sú uplatňované protikovidové opatrenia 
- nakoľko vedúca študijného oddelenia a zároveň tajomníčka disciplinárnej komisie ukončila 

pracovný pomer, na toto miesto nastúpila Mgr. Herzogová. 
- bola úspešne realizovaná rekonštrukcia knižnice, študovne a počítačovej učebne, v pláne sú 

ďalšie rekonštrukcie v letnom semestri, zároveň prebieha príprava a odovzdanie coworkingu 
na 6. posch. 

Predseda senátu Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojil: 

Ing. Erdélyi: Koľko študentov nastúpilo do 1. ročníka bakalárskeho štúdia? Dr. Jelemenská podala 
aktuálne informácie. 

 

 

K bodu 7 
Voľba predsedov študentskej a zamestnaneckej časti AS FIIT STU. 

V zmysle čl. 12 ods. 4 a 6 Zásad volieb členovia jednotlivých častí AS FIIT STU pristúpili k tajnej voľbe 
predsedu svojej časti nasledovne: 

Zamestnanecká časť AS FIIT STU: 
Navrhovaní kandidáti sú:  

1. Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 
2. Ing. František Horvát, PhD. 
3. Ing. Peter Kapec, PhD. 
4. Ing. Lukáš Kohútka, PhD. 
5. doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 
6. Ing. Ján Lang, PhD. 
7. doc. Dr. Ing. Michal Ries 
8. doc. Ing. Peter Trúchly, PhD. 

Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Tajné hlasovanie k schváleniu predsedu zamestnaneckej časti AS FIIT STU: 

Navrhnutí kandidáti na predsedu ZČ 
AS FIIT za proti zdržal sa neplatné 

Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 0 0 0 0 
Ing. František Horvát, PhD. 0 0 0 0 
Ing. Peter Kapec, PhD. 0 0 0 0 
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. 0 0 0 0 
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doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 1 0 0 0 
Ing. Ján Lang, PhD. 1 0 0 0 
doc. Dr. Ing. Michal Ries 1 0 0 0 
doc. Ing. Peter Trúchly, PhD. 5 0 0 0 

 
Uznesenie 5.1/2021 AS FIIT STU v Bratislave k tajnej voľbe predsedu zamestnaneckej časti AS FIIT 
STU 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v tajnej voľbe zvolil predsedu zamestnaneckej časti AS FIIT STU doc. Ing. Petra 
Trúchleho, PhD.  

Študentská časť AS FIIT STU 
Navrhovaní kandidáti sú:  

1. Ing. Peter Bakonyi 
2. Bc. Ján Lenický 
3. Ing. Jaroslav Erdélyi 
4. Michal Pidanič 

Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Tajné hlasovanie k schváleniu predsedu študentskej časti AS FIIT STU: 

Navrhnutí kandidáti na predsedu ŠČ 
AS FIIT 

za  Proti  zdržal sa neplatné 

Ing. Peter Bakonyi 4 0 0 0 
Bc. Ján Lenický 0 0 0 0 
Ing. Jaroslav Erdelyi 0 0 0 0 
Michal Pidanič 0 0 0 0 

 

Uznesenie 5.2/2021 AS FIIT STU v Bratislave k tajnej voľbe predsedu študentskej časti AS FIIT STU 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v tajnej voľbe zvolil predsedu študentskej časti AS FIIT STU Ing. Petra Bakonyiho. 

 

 

K bodu 8 
Voľby do ŠRVŠ: schválenie harmonogramu a organizačných pokynov volieb v termíne 10. 11. 2021 

Návrh sa predkladá v súlade s §9 ods. 1, písmeno q) Z. z. 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. 

Hlasovanie verejné k schváleniu harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh 
volieb do ŠRVŠ v termíne 10. 11. 2021: 

Volili členovia AS FIIT STU: 
ZA: 11 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie 5.3/2021 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu harmonogramu a organizačných pokynov 
na prípravu a priebeh volieb do ŠRVŠ v termíne 10. 11. 2021 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
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v Bratislave schvaľuje predložený návrh harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu 
a priebeh volieb do ŠRVŠ na pôde FIIT STU pre volebný obvod (FIIT STU + ÚM STU) v termíne 
10. 11. 2021. 

 

 

K bodu 9 
Návrh na schválenie členov volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ 

Návrh sa predkladá v súlade s harmonogramom a organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh 
volieb do ŠRVŠ. Na účely volieb do ŠRVŠ zriaďuje akademický senát fakulty jednu volebnú komisiu: 
študentskú – pre voľby do ŠRVŠ. Členov volebnej komisie volí študentská časť AS FIIT na základe 
návrhu predsedu AS FIIT STU. 

Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 

Predseda AS FIIT STU navrhol členov volebnej komisie pre študentskú časť a objasnil dôvody 
predloženia tohto návrhu. 

Navrhovaní kandidáti sú: 
volebná komisia – študenti 
Ondrej Lesák – FIIT STU 
Erika Zubereczová – FIIT STU 
Erik Takáč – FIIT STU 
Nina Masaryková – FIIT STU 
Marek Javorský – ÚM 
Filip Kušnír – ÚM 

Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Tajné hlasovanie k schváleniu členov do volebnej komisie do ŠRVŠ: 

Navrhnutí kandidáti do volebnej 
komisie do ŠRVŠ 

za proti zdržal sa neplatný 

Ondrej Lesák – FIIT STU 3 0 1 0 
Erika Zubereczová – FIIT STU 3 0 1 0 
Erik Takáč – FIIT STU 3 1 0 0 
Nina Masaryková – FIIT STU 4 0 0 0 
Marek Javorský – ÚM 4 0 0 0 
Filip Kušnír – ÚM 4 0 0 0 
 

Uznesenie 5.4/2021 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie členov volebnej komisie pre 
voľby do ŠRVŠ. 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v tajnom hlasovaní zvolil volebnú komisiu pre voľby do ŠRVŠ. 

 

 

K bodu 10 
Doplňujúce voľby do AS STU: schválenie harmonogramu a organizačných pokynov volieb v termíne 
23. 11. 2021 

Návrh sa predkladá v súlade s §26 ods. 6, písmeno h) Z. z. o vysokých školách. 
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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 harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh 
doplňujúcich volieb do AS STU v termíne 23. 11. 2021: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 5.5/2021 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu harmonogramu a organizačných pokynov 
na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do AS STU v termíne 23. 11. 2021 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave schvaľuje predložený návrh harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu 
a priebeh doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS STU v termíne 23. 11 .2021. 

 

 

K bodu 11 
Návrh na schválenie členov volebnej komisie do AS STU 

Návrh sa predkladá v súlade s harmonogramom a organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh 
volieb do AS STU. Na účely volieb do AS STU zriaďuje akademický senát fakulty jednu volebnú 
komisiu: zamestnaneckú. Členov volebnej komisie volí zamestnanecká časť AS FIIT na základe návrhu 
predsedu AS FIIT STU. 

Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 

Predseda AS FIIT STU navrhol členov volebnej komisie pre zamestnaneckú časť a objasnil dôvody 
predloženia tohto návrhu. 

Navrhovaní kandidáti sú: 
Doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 
Ing. Peter Kapec, PhD. 

Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Tajné hlasovanie k schváleniu členov do volebnej komisie do AS STU: 

Navrhnutí kandidáti do volebnej 
komisie AS STU 

za proti zdržal sa neplatný 

doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD. 8 0 0 0 
Ing. Pavol Helebrandt, PhD. 7 0 1 0 
Ing. Peter Kapec, PhD. 8 0 0 0 
 
Uznesenie 5.6/2021 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie členov volebnej komisie pre 
voľby do AS STU. 

Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v tajnom hlasovaní zvolil volebnú komisiu pre voľby do ZČ AS STU. 
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K bodu 12 
Schválenie ďalších podmienok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021 – 2022 

Uvedený materiál je predložený v nadväznosti na zabezpečenia prijímacieho konania na bakalárske 
študijný programy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave pre akademický rok 2022/23. 

Predkladá: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU 
Dr. Šoltés objasnil dôvody predloženia tohto materiálu. 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Nasledovalo verejné hlasovanie k schváleniu ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium na 
FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 v súlade s §28 ods. 1 písm. h): 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie 5.7/2021 AS FIIT STU v Bratislave k  schváleniu ďalších podmienok prijatia na bakalárske 
študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23. 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v súlade §27 ods. 1 písm h) zákona č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte 
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23. 

 

 

K bodu 13 
Novela vysokoškolského zákona – podporné stanovisko 

AS FIIT STU v nadväznosti na aktuálne dianie reflektované vo vyhlásení vedenia STU zo dňa 
15. 10. 2021 ako aj prijatým uzneseniam UK zo dňa 11. 10. 2021 vyjadruje svoje podporné 
stanovisko. 

S ohľadom na politizáciu vysokých škôl avizovanou novelou vysokoškolského zákona a s ohľadom na 
avizované znižovanie finančných prostriedkov pre vysoké školy na Slovensku vyjadrujeme naše 
zásadné znepokojenie. Slovenské vysoké školy napriek hlbokému podfinancovaniu v porovnaní so 
svetovými univerzitami aj s vysokými školami v okolitých štátoch produkujú primerané výsledky 
vzdelávacej a výskumnej práce. Avizované ďalšie znižovanie rozpočtu vysokých škôl bez odvahy 
a plánu urobiť nevyhnutné reformy, ktoré by slovenské vysoké školy a celkovo školstvo pozdvihli na 
vyššiu kvalitatívnu úroveň, stupňuje tlak na personálne obsadenie univerzít a ich chod. 
Podfinancované vysoké školy budú musieť ešte viac šetriť, a to v stave, kedy nástupné platy 
absolventov v niektorých odboroch prevyšujú platy ich vysokoškolských pedagógov, čo bude mať za 
následok ešte väčší odliv mladých ľudí do zahraničia. 

Mocensky a bez diskusie presadzovaná novela vysokoškolského zákona nerieši problémy tohto 
rezortu, no jej hlavným cieľom je zavádzanie politického vplyvu do akademického prostredia. Na 
nezávislosť a samosprávu ako výdobytky Novembra 1989 sme ako akademici obzvlášť citliví, a preto 
nemôžeme za žiadnych okolností akceptovať to, že politické zmeny po voľbách by mali prinášať aj 
zmeny v niektorých dôležitých orgánoch vysokých škôl. 

Pre uvedené dôvody sa ako AS FIIT STU pridávame k výzve AS STU a vedenia STU smerovanú na 
zodpovedných predstaviteľov vlády a parlamentu a žiadame ich, „aby zabránili ďalšej devastácii 
vysokého školstva a v konštruktívnej diskusii s akademickou obcou a priemyselnou praxou prijali 
čo najskôr zmysluplné rozhodnutia, smerujúce k ekonomickej stabilizácii a zvyšovaniu kvality 
našich univerzít a vysokých škôl.“ 
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https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-apeluje-na-zodpovedny-pristup-k-
vysokoskolskemu-prostrediu.html?page_id=14523 

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-
komenskeho/article/univerzita-komenskeho-vyjadruje-vazne-obavy-o-buducnost-slovenskeho-
vysokeho-skolstva/ 

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/vyhlasenie-tuke-02-2021 

Predkladá: Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 

Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojil: 
Prof. Kotuliak vyjadril podporné stanovisko k tomuto návrhu a vyzval členov AS FIIT STU k podpore 
tohto vyhlásenia. 
Doc. Ries zdôraznil oslabenie vplyvu celej akademickej obce na chod svojich inštitúcií, 
zamestnaneckej ako aj študentskej časti a vyzval k podpore vyhlásenia. 

Nasledovalo verejné hlasovanie k vyjadreniu podporného stanoviska k novele vysokoškolského 
zákona: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie 5.8/2021 AS FIIT STU v Bratislave k vyjadreniu podporného stanoviska k novele 
vysokoškolského zákona. 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v nadväznosti na aktuálne dianie reflektované vo vyhlásení vedenia STU zo dňa 
15. 10. 2021, ako aj prijatým uzneseniam UK zo dňa 11. 10. 2021 vyjadruje svoje podporné 
stanovisko. 

 

 

K bodu 14 
Rôzne 

- Ing. Erdelyi sa informoval o termíne najbližšieho zasadania AS FIIT. Dr. Lang uviedol, že 
v prípade potreby bude zasadnutie v novembri, avšak riadne plánovaný je termín 7. 12. 2021  

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. Lukáš Kohútka, PhD. 
Ing. Jaroslav Erdélyi 
 
 
Bratislava 19. 10. 2021 
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 


