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Zápisnica č. 1/2019 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 14. 3. 2019 

 

Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 

Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril predseda AS FIIT, doc. Lacko. Privítal členov senátu, nových členov senátu za 
študentov (Ing. Erdélyi, Kolesíková) a hostí.  
Senát sa zišiel v počte všetkých 12 členov. 
Senát schválil program rokovania v tomto znení :  

Program:  
1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Odporúčané študijné plány študijných programov FIIT STU na akademický rok 2019/2020 - 

prerokovanie 
3. Harmonogram volieb kandidáta na dekana FIIT STU - schválenie 
4. Rôzne 

Senátori dostali k programu elektronicky zaslaný materiál. 
Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení Dr. Tvarožek a Bc. Bakonyi. 

 

K bodu 2: 

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.  

Predkladá ho dekanka fakulty: 

V aktualizácii študijných programov sú viaceré zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality štúdia a 
k zatraktívneniu študijných programov, najmä smerom k zvýšeniu flexibility na prvom stupni a návrhom 
nového študijného programu (informačná bezpečnosť) na druhom stupni.  

Informačná bezpečnosť je priorita. Ďalej je záujmom revitalizovať “Umelú inteligenciu”. Obnovený bol 
predmet “Neurónové siete” a predmet “Pokročilé databázové systémy” ... 

Snahou je čo najlepšia skladba predmetov v prvých ročníkoch štúdia – bc. štúdiu – a celkovo špičková 
kvalita a flexibilita v štúdiu ako takom. 

Doc. Lacko otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Doc. Vranić: v bc. štúdiu sú 2 telesné výchovy, bola jedna ... ? 
Doc. Chudá: ide len o „matematické“ rozmiestnenie kreditov, tak aby v každom ročníku bolo 60 
kreditov. 
Bc. Hózová: prehodenie predmetov: „Procedurálne programovanie“ – „Dátové štruktúry a algoritmy“ 
do 2. semestra ... ? 
P. dekanka: je to aj pre študentov, ktorí nespravia „Procedurálne programovanie“, môžu si to rozložiť. 
V 1. roč. je tak navrhnutý celý cyklus programovacích predmetov ... 
Dr. Šimko, J.: koľko študentov nespraví „Procedurálne programovanie“? 
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Dr. Bou Ezzeddine: cca 26 študentov 
Doc. Lacko: sú to študenti, ktorí nezvládli programovanie ako také, alebo... ? 
Dr. Bou Ezzeddine: nie, sú to študenti, ktorí nesplnili iné podmienky tak, aby sa vôbec dostali na skúšku. 
Študenti potrebujú dlhší čas na tieto veci. Dokonca tí, čo nespravia skúšku v ZS sú v lete lepší, ako tí, 
ktorí dostali v zime „A“. 
Ing. Erdélyi: diskutoval so študentmi ... predmet vo 4. sem. „Princípy informatickej bezpečnosti“ 
/zaradený ako povinne-voliteľný predmet užší (siete a bezpečnosť) ... ? veď aj informatici aj „sieťari“ 
potrebujú bezpečnosť ...? 
P. dekanka: Algoritmizácia je absolútny základ pre akúkoľvek disciplínu. Rada študijných programov sa 
taktiež zhodla na tom, aby všetci študenti mali v prvom rade algoritmizáciu, inak by sa narušil koncept 
štúdia v prvom ročníku. Je to takto teraz celkom dobre vyvážené. 

Diskusia bola ukončená, nasledovalo hlasovanie za návrh uznesenia.  
Výsledky hlasovania:  
ZA: 12 (všetci) 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie 1.1: 
AS FIIT prerokoval návrhy týchto študijných programov  

na prvom stupni vysokoškolského štúdia: Informatika 3-, 4-ročný  

na druhom stupni vysokoškolského štúdia: Informačná bezpečnosť 2-, 3-ročný 
Inteligentné softvérové systémy 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 3 

Akademický senát v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh harmonogramu volieb kandidáta na 
dekana.  

Dňa 2. 12. 2019 končí mandát pani dekanke prof. Bielikovej, najneskôr 60 dní predtým musia byť 
vyhlásené voľby na nového kandidáta na dekana. Na jeseň je však riziko zmeny zostavenia AS FIIT a 
“hrozia” doplňujúce voľby do AS FIIT. 

Predseda senátu doc. Lacko preto navrhuje tento harmonogram volieb na kandidáta na dekana FIIT: 

 Návrhy kandidátov na dekana možno podávať do 14. 5. 2019. 

 Volebná komisia zverejní dňa 15. 5. 2019 na štandardnom mieste zoznam kandidátov na dekana. 

 Volebná komisia zorganizuje dňa 28. 5. 2019 zhromaždenie akademickej obce, na ktoré pozve 
všetkých kandidátov na dekana a umožní im prezentovať svoj volebný program. 

 Volebná komisia zorganizuje voľby kandidáta na dekana fakulty dňa 5. 6. 2019. 

Nasledovalo hlasovanie  za návrh uznesenia. 
Výsledky hlasovania:  
ZA: 12 (všetci) 
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  
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Uznesenie 1.2 
Akademický senát v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil návrh harmonogramu volieb kandidáta na 
dekana v predloženom znení. 

 

K bodu 4: 

Ing. Erdélyi: Obrátili sa na neho doktorandi s požiadavkou hardvéru pre neurónové siete. 
P. dekanka: riešime to (aj v spolupráci s firmami), ale v prvom rade to treba riešiť so školiteľmi na 
ústavoch, nie na zasadnutí AS FIIT. 
Ing. Erdélyi: nespokojnosť s propagáciou PhD. štúdia na plagáte. 
P. dekanka: chce poznať konkrétne pripomienky reprezentatívnej vzorky doktorandov ... potom môže 
nastať korekcia. 

Ďalej sa nikto do diskusie neprihlásil. 

 

Predseda senátu, doc. Lacko, ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. Pripomenul, že 
ďalšie zasadnutie bude o cca mesiac (k rozpočtu) a možno očakávať aj per rollam hlasovanie do AS STU. 

 

 

Ing. Peter Lacko, PhD., v. r. 
predseda AS FIIT STU 

Overili:  
Mgr. Jozef Tvarožek, PhD., v. r. 
 

Bc. Peter Bakonyi, v. r. 

 

Bratislava 14. 3. 2019 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


