
 

 

 

Ilkovičova 2 senat@fiit.stuba.sk 

842 16 Bratislava 4 T: +421 2 210 22 225 

www.fiit.stuba.sk F: +421 2 654 20 587 

 

Zápisnica č. 1/2014 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 20. 2. 2014 

 

Prítomní: Ing. D. Bernát, prof. Ing. M. Bieliková, PhD., Ing. M. Galbavý, doc. Ing. L. Hudec, CSc., Mgr. 
G. Kosková, PhD., doc. Ing. M. Kotočová, CSc., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Štefanovič, 
PhD., B. Pavlíková, Bc. V. Štrbáková, Ing. P. Pištek, Ing. J. Ševcech 

Prítomní hostia:  dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., prodekanka doc. Mgr. D. Chudá, PhD., prodekanka 
doc. Ing. V. Rozinajová, PhD., prodekan doc. Ing. I. Kotuliak, PhD. 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 
2. Voľba predsedu študentskej časti AS FIIT STU 
3. Informácia o dlhodobom zámere fakulty 
4. Nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty 
5. Študijné programy na akademický rok 2014-2015 
6. Študijné programy FIIT STU do žiadosti o komplexnú akreditáciu v roku 2014 
7. Dodatok č. 3 Štatútu FIIT STU 
8. Úplné znenie Štatútu FIIT STU 
9. Študijný poriadok FIIT STU 
10. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Privítal novozvolených členov AS FIIT 
a oboznámil s programom dnešného zasadnutia. Za overovateľov boli zvolení Ing. Pištek 
a Dr. Štefanovič, za skrutátorov Pavlíková a Dr. Kosková. 

 

K bodu 2: 

Voľba predsedu študentskej časti AS FIIT STU 

Nakoľko Ing. Jakub Šimko, PhD. ukončil v júli 2013 doktorandské štúdium, čím mu bolo členstvo 
v študentskej časti AS FIIT STU ukončené, členovia študentskej časti AS FIIT STU za nového predsedu 
navrhli Ing. Jakuba Ševcecha. Z celkového počtu 4 senátorov za študentskú časť AS FIIT tajným 
hlasovaním traja senátori hlasovali za navrhnutého kandidáta, jeden sa zdržal hlasovania. 

Uznesenie 1.1: Akademický senát FIIT tajným hlasovaním schválil Ing. Jakuba Ševcecha za predsedu 
študentskej časti AS FIIT väčšinou hlasov. 

 

K bodu 3: 

Informácia o dlhodobom zámere fakulty 

Dekan FIIT STU informoval, že materiál “Dlhodobý zámer fakulty” je pripravený na odoslanie na ústavy 
FIIT na diskusiu. 
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K bodu 4: 

Nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty 

Dekan FIIT informoval, že dotácia na rok 2014 nedosahuje potreby fakulty, a preto je potrebné urobiť 
nevyhnutné opatrenia v úprave miezd na FIIT STU. Správa o hospodárení za rok 2013 a návrh rozpočtu 
na rok 2014 sa finalizujú a budú pripravené na najbližšie rokovanie senátu. 

 

K bodu 5: 

Študijné programy na akademický rok 2014-2015 

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. 

O navrhovaných zmenách v študijných programoch na akademický rok 2014/15 pre bakalárske 
a inžinierske štúdium informovala prodekanka doc. Chudá, pre doktorandské štúdium prodekanka doc. 
Rozinajová.  

V bakalárskom a inžinierskom štúdiu boli vyradené dlhodobo neposkytované predmety a 
novozaradené voliteľné predmety. Na základe zmeny vyhlášky o kreditnom systéme sa menia kredity 
pri Anglickom jazyku a Telesnej výchove. 

Pri doktorandskom štúdiu zostávajú študijné programy nezmenené, je navrhovaná zmena 
v podmienkach pripustenia k ukončeniu štúdia, namiesto 2 publikácií v kategórii B musí byť jedna 
publikácia v kategórii A a druhá v časopise. 

V diskusii vystúpili Ing. Bernát, Ing. Galbavý, prof. Návrat, Ing. Pištek, Bc. Štrbáková. 

Uznesenie 1.2: Akademický senát FIIT prerokoval návrhy študijných programov na akad. r. 2014/15 
na prvom stupni vysokoškolského štúdia: 
Informatika 3-ročný 
Informatika 4-ročný 
Počítačové a komunikačné systémy a siete 3-ročný 
Počítačové a komunikačné systémy a siete 4-ročný 
na druhom stupni vysokoškolského štúdia: 
Informačné systémy 2-ročný 
Informačné systémy 3-ročný 
Počítačové a komunikačné systémy a siete 2-ročný 
Počítačové systémy a siete 3-ročný 
Softvérové inžinierstvo 2-ročný 
Softvérové inžinierstvo 3-ročný 
na treťom stupni vysokoškolského štúdia: 
Aplikovaná informatika 3-ročný 
Aplikovaná informatika 5-ročný externe 
Programové systémy 3-ročný 
Programové systémy 5-ročný externe 

AS FIIT 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. 
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K bodu 6: 

Študijné programy FIIT STU do žiadosti o komplexnú akreditáciu v roku 2014 

Prodekanky doc. Chudá a doc. Rozinajová informovali tiež o navrhovaných študijných programoch do 
žiadosti o komplexnú akreditáciu v roku 2014. 

Uznesenie 1.3: AS FIIT prerokoval návrhy týchto študijných programov  
na prvom stupni vysokoškolského štúdia: 
Informatika 3-, 4-ročný 
Internetové technológie 3-, 4-ročný 
na druhom stupni vysokoškolského štúdia: 
Informačné systémy 2-, 3-ročný 
Softvérové inžinierstvo 2-, 3-ročný 
Internetové technológie 2-, 3-ročný 
na treťom stupni vysokoškolského štúdia: 
Aplikovaná informatika 3-, 5-ročný 
Inteligentné informačné systémy 3-, 5-ročný 

 

K bodu 7: 

Dodatok č. 3 Štatútu FIIT STU 

Akademický senát v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) schvaľuje štatút fakulty ako jeden 
z vnútorných predpisov, ktoré fakulta vydáva. 

V dôsledku novely vysokoškolského zákona treba doplniť Štatút FIIT STU o zmeny dodatkom č. 3. 

V diskusii k Dodatku č. 3 senátor Ing. Pištek odporučil zvážiť vynechanie odkazu č. 4 a poznámky pod 
čiarou. 

Uznesenie 1.4: Akademický senát FIIT schvaľuje jednomyseľne predložený Dodatok č. 3 k Štatútu 
FIIT STU. 

 

K bodu 8: 

Úplné znenie Štatútu FIIT STU 

Štatút FIIT, ako jeden z vnútorných predpisov fakulty, schvaľuje na návrh dekana akademický senát FIIT 
STU. Podľa zmyslu § 9 ods. 1 písm. b) takýto vnútorný predpis fakulty schvaľuje akademický senát STU. 

Pri tejto príležitosti je účelné vydať úplné znenie novelizovaného štatútu fakulty. 

Uznesenie 1.5: Akademický senát FIIT schvaľuje Úplné znenie Štatútu FIIT STU v znení dodatkov 1 
až 3. 

 

K bodu 9: 

Študijný poriadok FIIT STU 

Fakulta v zmysle § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vydáva aj študijný poriadok fakulty, ak 
rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť študijný poriadok verejnej vysokej 
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školy [§ 15 ods. 1 písm. b)]. STU prijala v roku 2013 nový študijný poriadok. FIIT rozhodla, že ho 
potrebuje upraviť.  

Študijný poriadok FIIT ako jeden z vnútorných predpisov fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický 
senát FIIT STU. Podľa zmysle § 9 ods. 1 písm. b) takýto vnútorný predpis fakulty schvaľuje akademický 
senát STU. 

Uznesenie 1.5: Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave v Bratislave (ďalej tiež „AS FIIT STU“ alebo „FIIT 
STU“, každé slovné spojenie vo vzťahu k príslušnému ustanoveniu podľa jeho 
významu) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválil na svojom zasadnutí dňa 
20. 2. 2014 študijný poriadok Fakulty informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

 

 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., v. r. 
       predseda AS FIIT STU 

 

Overili:  
Ing. Juraj Štefanovič, PhD., v. r. 
Ing. Peter Pištek, v. r. 

 

V Bratislave 20. 2. 2014 
Zapísala: M. Hricová 


