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Zápisnica č. 1/2013 

zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 11. 3. 2013 
 

Účasť:  

prítomní: 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. P. Pištek,  

Ing. J. Šimko, Bc. J. Ševcech, V. Štrbáková 

prizvaní: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD., doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov 

2. Výročná správa o činnosti FIIT za rok 2012 

3. Správa o hospodárení FIIT STU za rok 2012 

4. Návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2013 

5. Doplnenie disciplinárnej komisie 

6. Rozličné 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FIIT prof. Návrat. Oboznámil s programom dnešného zasadnutia.  

Za overovateľov boli zvolení Ing. Ján Hudec a Ing. Jakub Šimko.. 

 

K bodu 2:  

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

a odporúčané študijné plány študijných programov  

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o zmene a doplnení nuiektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) prerokúva návrh študijných programov 

uskutočňovaných fakultou. Predložený materiál v zmysle § 51 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bližšie určuje študijný program.  

Materiál predložený p. dekanom predniesla p. prodekanka Chudá, ktorá predstavila publikáciu  “Študijné 

programy” pre akademický rok 2013/14, ktoré FIIT plánuje vydať v Nakladeľstve STU, a ktorá umožní 

študentom zorientovať sa v súčasnom stave štruktúry a organizácie štúdia na FIIT STU a v ponúkaných 

študijných programoch 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU pripravila v akademickom roku 2012/13 celý rad 

“inovácií” vyplývajúcich z rýchleho rozvoja informatiky a informačných technológií. Oproti uplynulému 

obdobiu pripravujeme aj 4-ročné bakalárske študijné programy.  

V diskutovalo sa: 

- o predmete Softférové jazyky – inovácia predmetu Prekladače 

- o Výskumne orientovanom seminári 

- o predmete Prípadové štúdie vo fyzike 

- Matematická analýza II – neráta sa s ňou, navrli sa nové predmety, niektoré  sa museli vypustiť 

- sleduje sa záujem študentov o voliteľné predmety? 

- o študentoch v prechodnom období – dokončia podľa starého študijného program? 

- námet  do budúcna – nahradiť študentom PhD. matematické predmety predmetmi odbornými 

- o termínoch skúšok a termínoch vyhodnotení skúšok 

Na otázky senátorov odpovedali doc. Čičák a doc. Chudá. 

 

Uznesenie 1.1: AS FIIT prerokoval “Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania 

v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných 
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programov” v znení podľa prílohy. 

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. 

 

K bodu 3:  

Rozličné 

Zástupcovia študentov mali dotaz na p. dekana, či bude v spoločných priestoroch umiestnená nástenka na 

oznamy pre študentov, a či sa ráta na parkovisku s možnosťou odložiť bicykle. Pán dekan odpovedal, že sa o 

oboch otázkach uvažuje a budú vyriešené. 

 

 

V Bratislave 11. 3. 2013 

Zapísala:  M. Hricová 

Overili:  Ing. Ján Hudec      prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 

 Ing. Jakub Šimko        predseda AS FIIT STU 


