
Akademický senát 

Fakulty informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, Bratislava 

 

Zápisnica č. 1/2010 

zo zasadnutia akademického senátu FIIT STU zo dňa 25. 2. 2010 

_____________________________________________________________________ 

 

Účasť:  

prítomní: doc.Ing. L. Hudec, PhD., Mgr. D. Chudá, PhD., Ing. K.Jelemenská, PhD., 

Ing. I. Kotuliak, Mgr. A. Kovárová,  prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. Juraj Štefanovič, 

PhD., Ing. J. Abaffy, A. Gomola 

Ospravedlnení: Bc.C. Černák 

 Hostia: prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc., doc. Ing. M. Kotočová, PhD. 

   

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 

3. Zmena v organizačnom poriadku FIIT STU 

4. Zmena Štatútu FIIT STU 

5. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu FIIT  

6. Rozličné 

7.  

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda senátu FIIT prof. Návrat. Oboznámil členov senátu s programom 

dnešného zasadnutia. Informoval, že pán dekan požiadal AS o stiahnutie bodu č. 3 a 4 , nakoľko 

v nadväznosti na úpravy vysokoškolského zákona bude treba do budúceho zasadnutia pripraviť ďalšie 

zmeny v štatúte.  

Za overovateľov boli zvolení doc. Hudec a A. Gomola. 

  

K bodu 2: 

Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 

skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov 
 

Prodekanka pre pedagogiku doc. Kotočová oboznámila AS FIIT s návrhom študijných programov 

uskutočňovaných fakultou v budúcom akademickom roku. 

V diskusii vystúpili Mgr. A. Kovárová – prednášky doc. Šperku a dr. Benešovej 

Alojz Gomola – k predmetu Matematická analýza II – zakomponovať ako voliteľný predmet do 

študijného programu 

Ing. Abaffy – k predmetu Pravdepodobnosť a štatistika v PKSS 

Ing. Kotuliak – 3 roky - krátka doba doktorandského štúdia 

Pof. Návrat – ponuka viesť podporný seminár pre rôzne stupne vedomostí pre neprosperujúcich 

študentov, napr. v letných mesiacoch 

Na otázky v diskusii odpovedal p. dekan aj p. prodekanka. 

 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 1.1: 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.   



 

K bodu 5 

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FIIT  

 

Akademický senát FIIT STU v súlade s § 26 ods. 1 zákona má 12 členov, z toho 8 členov má 

zamestnanecká časť a 4 členov má študentská časť (§ 26 ods. 2 zákona). Nakoľko 1 členke 

zamestnaneckej časti skončl vo februári 2010 mandát v AS FIIT (Kovárová), a jednej členke 

študentskej časti skončilo v júni (Ing. Danillová), AS FIIT STU na svojom zasadnutí dňa 25.2.2010, 

rozhodol o vyhlásení volieb do AS FIIT STU podľa dokumentu „Zásady pre voľby do akademického 

senátu FIIT STU“.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uznesenie 1.2   AS FIIT vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU 

dňa 15. 3. 2010 v čase od 11.00 do 13.00 hod. v miestnosti D-220 na FIIT. 

 

 

Uznesenie 1.3 AS FIIT STU menoval volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej  

časti AS FIIT v zložení:           

predseda: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 

   členovia: Ing. Anna Považanová 

RNDr. Jana Parízková 

 

Návrhy kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia 

akademickej obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis 

kandidáta). Návrhy sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 8.3.2010. 

Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 9.3.2010. 

 

Uznesenie 1.4  AS FIIT STU vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT  

dňa 17. 3. 2010 v čase od 9.00 do 16.00 hod. pred CD300 na FIIT. 

 

Uznesenie 1.5 AS FIIT STU menoval volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do študentskej časti  

senátu 

  v zložení: 

   predseda: Ing. Jaroslav Abaffy 

   členovia: Bc. Celestín Černák 

     Alojz Gomola 

     Matej Gomola 

     Bc. Viliam Pilarčík 

     Bc. Peter Pristaš 

 

Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce môžu podávať všetci členovia akademickej 

obce (vyžaduje sa aspoň 5 podpisov členov príslušnej časti akademickej obce a podpis kandidáta). 

Návrhy sa odovzdávajú na študijnom oddelení do 12.00 hod. dňa 11.3.2010. Kandidátna listina pre 

voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 12.3.2010. 

 

 

V Bratislave 1.3.2010 

Zapísala: M. Hricová 

 

Overili:  

        prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 

doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.          predseda AS FIIT STU  

 

Alojz Gomola 


