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Zápisnica č. 4/2022 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 22. 4. 2022 

 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (11 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: Dr. Horvát. 
 
 
Návrh programu:   

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

zápisnice  
3. kontrola uznesení z predcháchádzajúceho zasadnutia 
4. správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU  
5. Schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta 

na dekana FIIT STU v termíne 18.10.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a 
odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, na obdobie 2023 až 2027.  

6. Schválenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 18.10.2022 v 
zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky a 
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na obdobie 2023 až 
2027.  

7. rôzne 
 
 
K bodu 1 
Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril predseda AS FIIT STU doc. Lang. Privítal Vedenie FIIT STU, členov senátu a hostí. 
Senát sa zišiel v počte 11 členov,  ospravedlnil sa Dr. Horvát. 

Predseda senátu skonštatoval, že senát je uznášania schopný. 
 
 
K bodu 2 
Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  
 
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: R. Páleník 
 
Verejné hlasovanie za overovateľov zápisnice, sčítacej komisie a skrutátorov: 
ZA:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
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Predseda informoval o maily, ktorý poslal predseda študentskej časti AS Ing. Bakonyi. 
Predseda doplnil, keďže niektoré veci nevieme predikovať a ovplyvniť, treba  pristupovať k veciam s 
náležitou  obozretnosťou. 
Doc. Lang navrhol schváliť program bez viazanosti dátumu v bode 5 a následne pri prerokovaní bodu 
5 sa bude rokovať o dátume uskutočnenia volieb kandidáta na dekana. 
 
Predseda dal hlasovať o schválení programu so zmenou dátumu v bode 5, ktorá sa bude prerokúvať 
pri bode 5. 
 
Verejné hlasovanie za program: 
ZA:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
K bodu 3 
Kontrola uznesení z predcháchádzajúceho zasadnutia 
 
Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 22. 3. 2022. 
 
 
K bodu 4 
Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU: 
 
Dekan Kotuliak informoval o schválení novely vysokoškolského zákona, ktorá vstupuje do účinnosti 
1.9.2023. STU musí mať novú Správnu radu, čo môže byť komplikované, keďže k dnešnému dňu sú už 
pol roka uvoľnené mandáty v Správnej rade, ktoré minister zatiaľ nenominoval, tak je diskutabilné 
ako sa postaví ku kreovaniu celej novej Správnej rady. STU musí schváliť nový štatút, následne si 
musia fakulty schváliť nový štatút a na to nadväzujúce dokumenty. 
Erdélyi: novela vysokoškolského zákona platí od 25.4.2022 a študenti ešte môžu požiadať o posunutie 
účinnosti novely. 
Doc. Ries informoval, že zákon nemôže byť novelizovaný pol roka, takže ani posunutie termínu 
účinnosti nie je možný. Rada vysokých škôl však poslala dokument „Následnosť úkonov pri aplikácii 
novely zákona“, podľa ktorých treba postupovať.  
 
K situácii na FIIT STU dekan informoval, že na najbližšom zasadnutí AS FIIT by sa mala schvaľovať 
výročná správa, návrh rozpočtu, keďže dotačná zmluva bola podpísaná len vo februári, následne sa 
má rozrátať na jednotlivé fakulty a fakulty si schvália rozpočet. 
 
 
K bodu 5 
Schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na 
dekana FIIT STU v termíne 10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania 
dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave, na obdobie 2023 až 2027 – Vnútorný predpis Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo: 01/2021: Zásady volieb kandidáta na 
dekana a odvolanie dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave zo dňa 11.05.2021 (ďalej aj ako „Zásady volieb“) 
 
Zdôvodnenie:  Návrh sa predkladá v súlade s článkom 1 Zásad volieb . 
Predkladá: doc. Ing. Ján Lang PhD., predseda AS FIIT STU 
Doc. Lang objasnil dôvody predkladaného návrhu: 
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Doc. Lang informoval o dokumentoch, ktoré vypracovala Rada vysokých škôl „Podrobná právna 
analýza prechodných ustanovení novely zákona o VŠ - ako ďalej postupovať na verejných vysokých 
školách?“ a „Následnosť úkonov pri aplikácii novely zákona o vysokých školách na verejných vysokých 
školách a zjednodušená právna analýza prechodných ustanovení tejto novely“.  
Taktiež informoval o maile, ktorý poslal predseda študentskej časti AS Ing. Bakonyi, cituje: 
„Dovoľujem si upozorniť na možný problém pri termínoch v harmonograme volieb kandidáta dekana. 
Z pohľadu študentskej časti v nasledujúcom semestri očakávame do začiatku budúceho semestra 
zánik dvoch mandátov ktoré bude treba nahradiť. Podobne budeme  pravdepodobne dopĺňať členov 
do volebnej komisie študentov. Z toho dôvodu sa môže stať, že v termíne uvedenom v 
harmonograme nebude študentská časť kompletná. Z toho dôvodu by som navrhol zváženie zmenu 
termínov v harmonograme.” 
 
Na základe mailu od predsedu študentskej časti AS Ing. Bakonyiho a odporúčaní Rady VŠ navrhuje 
predseda AS zmenu dátumov v Harmonograme a organizačných pokynoch na prípravu a priebeh 
volieb kandidáta na dekana FIIT STU, podľa aktualizovaného  dokumentu Organizačné pokyny a 
harmonogram_update, ktorý bol predložený senátorom pred zasadnutím senátu bežným spôsobom 
– zverejnený na drive. 
 
Doc. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa nezapojili: 
Ing. Bakonyi opätovne pripomenul obavu, že by mohol nastať problém pri voľbách dňa 18.10.2022, 
keďže dvom študentským senátorom končia mandáty (ukončujú štúdium) v lete. 
Doc. Ries sa stotožnil s obavou študentov a ocenil zodpovedný prístup študentských senátorov. 
Taktiež dodal, že je dôležité, správne a etické, aby sa študentskí senátori zúčastnili volieb. 
 
Verejné hlasovanie  k schváleniu harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh 
volieb kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana 
a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, na obdobie 2023 až 2027: 
 
Volili členovia AS FIIT STU: 
ZA:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Uznesenie 4.1/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie harmonogramu a 
organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 
10.06.2022. 
Predseda akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 10.06.2022 v zmysle 
zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v zmysle odporúčania Legislatívnej komisie 
RVŠ o následnosti úkonov pri aplikácii novely zákona o vysokých školách na verejných vysokých 
školách a zjednodušenej právnej analýze prechodných ustanovení tejto novely ako aj podrobnej 
právnej analýze prechodných ustanovení novely zákona o VŠ - ako ďalej postupovať na verejných 
vysokých školách, na obdobie 2023 až 2027 a akademický senát schvaľuje predložený návrh 
harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana FIIT STU 
v termíne 10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a v zmysle 
odporúčania Legislatívnej komisie RVŠ o následnosti úkonov pri aplikácii novely zákona o vysokých 
školách na verejných vysokých školách a zjednodušenej právnej analýze prechodných ustanovení tejto 
novely ako aj podrobnej právnej analýze prechodných ustanovení novely zákona o VŠ - ako ďalej 
postupovať na verejných vysokých školách, na obdobie 2023 až 2027. 
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K bodu 6 
Schválenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 10.06.2022 v zmysle 
zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na obdobie 2023 až 2027.  
 
Návrh sa predkladá v súlade s harmonogramom a organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh 
volieb na kandidáta na dekana FIIT STU na obdobie 2023 až 2027. Na účely volieb kandidáta na 
dekana FIIT STU zriaďuje akademický senát fakulty volebnú komisiu. Členov volebnej komisie volí AS 
FIIT na základe návrhu predsedu AS FIIT STU. 

Predkladá: predsedníctvo AS FIIT STU 

Navrhovaní kandidáti sú: 

doc. Dr. Ing. Michal Ries 

doc. Mgr. Michal Kováč, PhD. 

Ing. Jaroslav Erdelyi 
 
 
Dr. Lang otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Navrhnutí kandidáti sa poďakovali a prijímajú 
kandidatúru. 
 
Tajné hlasovanie k schváleniu členov do volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FIIT STU v 
termíne 10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na obdobie 
2023 až 2027: 
 

Navrhnutí kandidáti do volebnej 
komisie volieb na kandidáta na 
dekana 

za proti zdržal sa neplatný 

doc. Dr. Ing. Michal Ries 11 0 0 0 

doc. Mgr. Michal Kováč, PhD. 11 0 0 0 

Ing. Jaroslav Erdelyi 10 0 1 0 

 
Uznesenie 4.2/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie členov volebnej komisie voľby 
na kandidáta na dekana. 
Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v tajnom hlasovaní zvolil volebnú komisiu pre voľby na kandidáta na dekana FIIT STU. 
 
K bodu 7 
Rôzne: 
Doc. Ries navrhol, aby sa členovia volebnej komisie stretli hneď po zasadnutí AS. 
 
 
Na záver predseda senátu doc. Lang poďakoval všetkým členom senátu a zúčastneným hosťom za 
spoluprácu. 
 
 
 
 
 doc. Ing. Ján Lang, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 
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Overili:  
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. 
 
 
Roman Páleník 
 
 
 
Bratislava 22. 4. 2022 
Zapísala: Ing. Martina Ries 
tajomníčka AS FIIT STU 


