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Zápisnica č. 2/2012 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 27. 2. 2012 

 
Účasť:  

prítomní: Ing. M. Barla, PhD., Ing. D. Bernát, Ing. M. Galbavý, Ing. J. Hudec, doc. Ing. L. Hudec, PhD., 
prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Štefanovič, PhD., Ing. P. Trúchly, PhD., Ing. J. Abaffy, 
Ing. P. Pištek, Bc. J. Ševcech, V. Štrbáková 

hostia: doc. Ing. P. Čičák, PhD., doc. Mgr. D. Chudá, doc. Ing. V. Rozinajová, PhD., Ing. Ľ.. Palatinusová 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov  
2. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia 

a odporúčané študijné plány študijných programov na FIIT STU 
3. Výročná správa o hospodárení 
4. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  
Za overovateľov boli zvolení doc. L. Hudec a Ing. J. Abaffy 

 

K bodu 2:  

Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia 
a odporúčan študijné plány študijných programov na FIIT STU 

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) prerokúva návrh študijných 
programov uskutočňovaných fakultou. Materiál predložený dekanom predniesla prodekanka Chudá. 

V diskusii vystúpili: Ing. Pištek, doc. Hudec, Ing. Štefanovič, V. Štrbáková, Ing. Bernát, Ing. Barla, prof. Návrat. 

Diskutovalo sa: 

- o 3- a 4- ročnom študijnom programe v bakalárskom štúdiu,  
- o preskupení a nadväznosti predmetov, o výberových predmetoch 

Na otázky zodpovedali doc. Chudá a doc. Čičák. Zdôvodnili potrebu vytvorenia konverzného ročníka a aká je 
predstava presúvania študentov v prvých týždňoch 1. semestra z 1 roč. 3-semestrového do 1. roč. 4-
semestrového štúdia. Študentom by sa malo odporúčať, ktoré štúdium si vybrať na základe ich študijných 
výsledkov zo stredných škôl. Zámerom 4-ročného bakalárskeho štúdia je zamedziť veľkému úbytku študentov 
po 1. semestri. 

Uznesenie 2.1: 

AS FIIT prerokoval „Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 
skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov“ v znení podľa prílohy. Senát berie na 
vedomie, že mená prednášateľov sú orientačné a možno ich po schválení v Rade študijných programov 
v nevyhnutných prípadoch zmeniť. Taktiež možno po schválení v Rade študijných programov zmeniť semester, 
v ktorom sa predmet uskutočňuje alebo doplniť nový predmet pokiaľ to nenaruší celkovú koncepciu 
odporúčaného plánu študijného programu. 

Uznesenie 2.2: 

AS FIIT prerokoval návrh študijného programu Informatika, 1. stupeň, 4-ročný, tzv. konverzný. 

Uznesenie 3.2: 

AS FIIT prerokoval návrh študijného programu PKSS, 1. stupeň, 4-ročný, tzv. konverzný. 
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K bodu 3:  

Výročná správa o hospodárení FIIT STU za rok 2011 

Správu vypracovala a predniesla p. tajomníčka Ing. Palatinusová. Výdavky boli čerpané v predpísanej metodike 
čerpania financií. Zmena nastala pri PhD štúdiu, dotácie boli okrem účelových aj mimoriadne a boli použité na 
štipendiá pre doktorandov. 

V diskusii vystúpil doc. Hudec – či bola vykonaná kontrola čerpania financií a či fakulta poskytne v tomto roku 
finančnú podporu ústavom, ak nebudú plánované výskumné projekty financované. P. tajomníčka informovala, že 
v minulom roku na FIIT nebola vykonaná žiadna finančná kontrola, k druhej otázke sa vyjadrila kladne.  

Uznesenie 3.2 

AS FIIT STU schvaľuje prednesenú výročnú správu o hospodárení FIIT STU v predloženom znení 
jednomyseľne. 

 

Rozličné 

Ing. Pištek - aby sa pred zápočtom uskutočnila diskusia študentov s učiteľmi. 

Ing. Bernát - doplniť informáciu o študijných programoch na webe fakulty, nie je prepojenie s AIS. 

V Bratislave 28. 2. 2012 

Zapísala: M. Hricová 

Overili: 

       prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.         predseda AS FIIT STU 

 

Ing. Jaroslav Abaffy 


