
                 

 

        
slovensko.digital  
kontakt@slovensko.digital 
facebook.com/slovensko.digital 
 

 
Ján Suchal, 0903 919 128 

       

 

 
Otvorený list Slovensko.Digital k situácii na FIIT 

 
V IT komunite v posledných týždňoch rezonuje napätie na Fakulte informatiky a 
informačných technológií STU, ktoré 29.1.2020 vyvrcholilo výzvou na odchod dekana Ivana 
Kotuliaka a ohlásením štrajku až 33 zamestnancov fakulty s odvolaním sa na 
nedemokratické postupy na fakulte.  
 
Ako členovia a podporovatelia Slovensko.Digital považujeme za dôležité, aby sa na 
akademickej pôde dodržiavali princípy transparentnosti a demokracie. Aktuálny vývoj na 
FIIT STU preto sledujeme s veľkým znepokojením. Sme presvedčení, že akékoľvek 
konanie, ktoré vzbudzuje podozrenie z porušovania demokratických princípov a 
netransparenosti ohrozuje jednu z najlepších informatických fakúlt na Slovensku, ktorá 
vzdeláva viac ako 1200 študentov v IT sektore. Táto fakulta zároveň dlhodobo produkuje 
kvalitných absolventov, ktorí sú vysoko žiadaní a cenení firmami pôsobiacimi v IT sektore 
na Slovensku. Práve záujem o absolventov FIIT na domácom pracovnom trhu je jednou z 
mála záruk, že talentovaní študenti neodídu študovať a pracovať do zahraničia, ale zostanú 
doma, kde sú absolútne nenahraditeľní.   
 
Vyzývame preto vedenie fakulty, univerzity, ako aj akademický senát STU, k urýchlenému 
riešeniu situácie, zabezpečeniu regulárnych volieb do akademického senátu FIIT v zmysle 
zverejnených dohôd a k zníženiu napätia. Máme za to, že v situácii, keď ako krajina 
bojujeme o každého talentovaného študenta a študentku a ekonomika trpí enormným 
nedostatkom kvalitných odborníkov v IT sektore, nemôžeme dopustiť, aby osobné ambície 
jednotlivcov poškodzovali reputáciu a budúcnosť jednej z najlepších fakúlt na Slovensku. 
Cena, ktorú za to môže zaplatiť naše vysoké školstvo a podniky pôsobiace v sektore IT je 
príliš vysoká. 
 

 
Šimon Šicko, CEO a zakladateľ Pixel Federation 
Dušan Očkaik, COO Innovatrics, s.r.o. 
Daniel Chromek, Chief Information Security Officer, ESET, spol. s r. o. 
Ján Cifra, CEO WebSupport, s.r.o. 
Jana Haderková, riaditeľka KROS, a.s 
Ladislav Balažovič, konateľ STORMWARE, s.r.o. 
Tomáš Jančo, CEO Pantheon Technologies s.r.o.  
Michal Meško, CEO Martinus, s.r.o. 
Erich Šašinka, zakladateľ EEA s.r.o. 
Ivana Molnárová, CEO Profesia, spol. s r.o. 
Marek Petruška, RadioLAN, spol. s r.o. 
Marián Skalský, CEO Hotovo s. r. o. 
Lubomír Požgay, predseda predstavenstva VIAMO, a.s. 
Márius Maslo, CEO ADASTRA, s.r.o. 
Martin Hrnko, CEO QBSW, a. s. 
Ján Gregor, CEO ableneo Slovensko s.r.o. 
Viktor Zeman, CEO Quality Unit, s.r.o. 
Filip Glasa, zakladateľ FinStat, s.r.o. 
Jakub Klimeš, Global OPS & EU Growth, CEAi, Inc. 
Tibor Baďura, konateľ Crystal Consulting 
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Peter Mihálik, konateľ BONET Systems, s.r.o. 
Branislav Šimo, konateľ SuperFaktura, s.r.o. 
Ján Kmeťko, konateľ K.B. Systems s.r.o. 
Ondrej Proksa, CEO a zakladateľ SoftPoint s.r.o. 
Lukáš Sivák, konateľ buckle up, s.r.o.   
Lukáš Benedikt, Solver IT, s.r.o. 
Rastislav Brenčič, konateľ Synculario j.s.a., 26HOUSE s.r.o. 
 

 

Ján Suchal, zakladateľ Slovensko.Digital 
Ján Hargaš, zakladateľ Slovensko.Digital 
Ľubor Illek, zakladateľ Slovensko.Digital 
Matej Stuška, člen rady Slovensko.Digital, O2 Slovakia 
Gabriel Lachmann, zakladateľ Slovensko.Digital 

 


