Zápisnica č. 1/2022
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 18. 1. 2022

Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; hostia podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová
Ospravedlnení: Dr. Horvát (1 z 12 členov)

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov
zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU
5. Schválenie dlhodobého zámeru FIIT STU na roky 2022 – 2027
6. Schválenie nového Organizačného poriadku FIIT STU
7. Schválenie počtu uchádzačov prijatých na bakalárske študijné programy na FIIT STU
v Bratislave pre akademický rok 2022/23
8. Návrh dekana na vymenovanie/schválenie doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. za prodekana
FIIT STU
9. Rôzne

K bodu 1
Zasadnutie za prísnych bezpečnostných/hygienických 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 je ospravedlnený (kontrola prezentácie). Predseda
senátu skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Zasadnutie bolo možné sledovať aj online na:
youtu.be/O7mg2yjOoGs.
Po otvorení zasadnutia sa schvaľoval návrh programu v uvedenom znení (obsiahnutý v pozvánke zo
dňa 13. 1. 2022).
Hlasovanie za navrhovaný program:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Program bol schválený v uvedenom znení.
Za skrutátorov (členov sčítacej komisie) a overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ries a Ing.
Erdélyi.
Hlasovanie za tento návrh:
ZA: 9
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 0
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
www.fiit.stuba.sk

senat@fiit.stuba.sk
T: +421 2 210 22 211

K bodu 3
Uznesenie 6.2/2021 AS FIIT STU v Bratislave k povereniu predsedu AS FIIT STU ku koordinácii ďalšej
diskusie s AS STU k výzve na ospravedlnenie M. Lelovského za verejné nepravdivé výroky je v procese
riešenia na úrovni STU.

K bodu 4
Dekan predniesol stručnú správu o aktuálnej situácii na fakulte:
- práve bol podaný jeden európsky projekt Horizont
- pripravujú sa ďalšie projekty
- prebieha skúškové obdobie
- vedenie sa snaží urobiť všetko preto, aby letný semester mohol začať prezenčne
- Novela VŠ zákona bola posunutá do NR SR, rozpočet pre VŠ výrazne nižší v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi
Diskusia k bodu 4 – ukončená bez pripomienok.

K bodu 5
Dekan stručne predstavil dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo
v ďalšej tvorivej činnosti fakulty, ktorý bol vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej
vysokej školy. Bol predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a ide o jeho
aktualizáciu. Predchádzajúci dlhodobý zámer bol do roku 2021.
Diskusia k bodu 5 – ukončená bez pripomienok
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k Dlhodobého zámeru fakulty na roky 2022 –
2027.
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie 1.1
AS FIIT STU v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov schválil Dlhodobý zámer fakulty na roky 2022 – 2027.

K bodu 6
Dekan predložil návrh nového organizačného poriadku fakulty. Existujúci organizačný poriadok z roku
2003 v znení dodatkov už nereflektoval situáciu na fakulte a zmeny. Z tohto dôvodu bol pripravený
nový organizačný poriadok.
Diskusia k bodu 6:
Doc. Ries sa prihlásil do diskusie s niekoľkými pripomienkami technického charakteru (CPV – Centrum
priemyselného výskumu – CPV namiesto CPVS...), ktoré vedú k zjednodušeniu a spresneniu pojmov.
Doc. Ries sprístupní členom senátu a vedeniu tieto pripomienky. Dekan súhlasí s uvedenými
zmenami.
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Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k novému Organizačnému poriadku v zmysle
navrhovaných úprav.
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie 2.1
AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schválil organizačný poriadok FIIT STU v zmysle navrhovaných úprav.

K bodu 7

Materiál k schváleniu počtu uchádzačov prijatých bakalárske študijné programy na FIIT STU
v Bratislave pre akademický rok 2022/23 bol predložený prodekanmi Dr. Jelemenskou a Dr.
Šoltésom v nadväznosti na zabezpečenia prijímacieho konania na bakalárske študijné programy na
FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23.
Dr. Šoltés k tomu poznamenal, že musí byť schválený dva mesiace pred termínom podania prihlášok.
Diskusia k bodu 7:
Dr. Kohútka: Je to menej ako minulý rok (úroveň 75 %)
Dekan: Áno; od masového vzdelávania sa má prejsť k špičkovej vede (taký trend má aj SR)
Doc. Ries: Či nie sú navrhované počty vysoké vzhľadom na podávané projekty na fakulte, či je fakulta
schopná takýto počet kvalitne vzdelávať.
Dr. Šoltés a dekan: Riaditelia ústavov budú mať za úlohu nájsť nových ľudí pre pedagogiku
a vzdelávanie; trend a dôraz súčasnosti je však na excelentnú vedu.
Diskusia ukončená.
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k schváleniu počtu uchádzačov prijatých na

bakalárske študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23.
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie 3.1
AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schválil počty prijatých študentov na bakalárske študijné programy na FIIT STU
v Bratislave pre akademický rok 2022/2023, a to:
- 300 študentov na študijný program informatika (3-ročný, B_INFO)
- 175 študentov na študijný program informatika (4-ročný „konverzný“, B_INFO4).

K bodu 8
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. za prodekana pre vedu a výskum predniesol
dekan prof. Kotuliak. K tomuto bodu programu Dr. Lang otvoril diskusiu.
Diskusia bola bez pripomienok ukončená a nasledovalo tajné hlasovanie.
Výsledky hlasovania k Bodu 8 (podľa Protokolu z hlasovania):
Kandidát na prodekana pre vedu a výskum (na návrh dekana)

za

proti

zdržal sa neplatné

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

8

0

3

0
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Uznesenie 4.1
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 navrhovaného
kandidáta doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. za prodekana FIIT STU v Bratislave.

K Bodu 9
Predseda senátu otvoril diskusiu k poslednému bodu programu – rôzne.
Do diskusie sa prihlásil študent Pidanič:
Momentálne končí bakalárske štúdium a iba jeden semester štúdia mal možnosť zúčastniť sa
prezenčne. Podľa neho nie vždy je online priestor spojený s kvalitnou výučbou. Od marca 2020 je
výučba prevažne online a nie vždy je adekvátna. Pýta sa preto, ako sa fakulta vysporiada s touto
situáciou, ako sa dá zlepšiť kvalita výučby. Už by privítal prezenčnú formu vzdelávania.
Dekan: Pracuje sa na tom, aby prednášky a cvičenia do 100 ľudí mohli prebiehať prezenčne, avšak
zatiaľ sú informácie také, že VŠ majú byť v režime OP (podľa prieskumov však 25 – 30 % VŠ študentov
nie je očkovaných). FIIT urobí všetko preto, aby sa všetci študenti mohli vzdelávať.
Dr. Helebrandt: Ak bude režim OP, kto bude zabezpečovať kontrolu – vyučujúci alebo administratívna
sila?
Dekan: Máme málo informácii na to, aby sme vedeli, ako to bude prebiehať.
Dr. Šoltés: Nevieme si predstaviť fungovanie VŠ v režime OP (kontrola... atď.)
Chceme zabezpečiť študentom to, čo majú garantované Ústavou SR. Vieme pripraviť podmienky
a opatrenia tak, aby sa rozbehla prezenčná výučba. Sme tu hlavne pre študentov, online bol
nastavený ako núdzový režim.
Doc. Ries: Sme tu primárne na to, aby sme vzdelávali, nie kontrolovali (OP).
Dr. Šoltés: Sme už druhý rok na online výučbe a už aj väčšina študentov chce prezenčnú formu.
Študent Páleník: Budeme môcť už tento semester aspoň niektoré práce/cvičenia vykonávať
v laboratóriách?
Dekan: Urobíme všetko preto, aby to tak bolo (aspoň tímové projekty, bak., dipl. práce...).
Aj učitelia chcú prezenčnú výučbu.
Ing. Erdélyi: Pri menšej účasti by sa mohli aspoň cvičenia konať fyzicky.
Dr. Šoltés: My sme s tým rátali, ale dnes nie sú k dispozícii žiadne pravidlá; je to náročné a treba nájsť
kompromis, aby to vyhovovalo väčšine.
Dekan: hneď, ako budú jasné pravidlá, tak to odkomunikujeme.
Diskusia bola ukončená.
Dr. Lang, predseda senátu, poďakoval všetkým členom senátu, ako aj zúčastneným hosťom za
spoluprácu a ukončil zasadnutie. Najbližšie stretnutie by malo byť v polovici marca.

Ing. Ján Lang, PhD.
predseda AS FIIT STU
Overili:
doc. Dr. Ing. Michal Ries

Ing. Jaroslav Erdélyi

Bratislava 18. 1. 2022
Zapísala: Mgr. Viera Danišová
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