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Zápisnica č. 4/2015 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 20. 5. 2015 

Prítomní: doc. Ing. L. Hudec, PhD., Mgr. G. Kosková, PhD., Ing. P. Lacko, PhD., Ing. M. Šimko, PhD., 

Ing. P. Trúchly, PhD., L. Csóka, B. Pavlíková, Ing. J. Ševcech;  

Mgr. V. Danišová 

Ospravedlnení:  prof. Ing. M. Bieliková, PhD., prof. Ing. P. Návrat, PhD., Ing. J. Šimko, PhD.,  

Bc. M. Galinski 

Prítomní pozvaní hostia:  dekan doc. Ing. P. Čičák, PhD., prodekanka doc. Ing. Viera Rozinajová, 
PhD.; Ing. Marek Lóderer – člen AS STU za FIIT 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu a overovateľov zápisnice  
3. Prerokovanie návrhu nového študijného programu Informačná bezpečnosť 
4. Rôzne 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril a ďalej viedol podpredseda AS FIIT doc. Hudec. Privítal členov AS aj hostí 
a skonštatoval, že senát je v počte 8 členov, a teda uznášania schopný. 

 

K bodu 2: 

Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Ing. M. Šimko, PhD. a B. Pavlíková.  

 

K bodu 3: 

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 prerokúva návrh nového študijného 
programu Informačná bezpečnosť. Predkladá ho dekan. 

Doc. Hudec odovzdal slovo p. dekanovi, ktorý objasňoval prečo a na základe akej výzvy vzniklo 
pracovisko na FIIT, ktoré sa bude venovať všeobecne a aj centrálne informatickej bezpečnosti (štátny 
záujem – predseda NR SR, prezident, minister financií, minister školstva). V súvislosti s týmto vznikla aj 
požiadavka výučby „Informatickej bezpečnosti“. 

Do 20. 9. 2015 by mal byť akreditovaný nový študijný program, aby sa mohol v ďalšom budúcom 
akademickom roku (2016/17) začať vyučovať. 

Doc. Hudec informoval o obsahovej náplni nového bakalárskeho študijného programu. Členovia senátu 
dostali odporúčaný študijný plán študijného programu Informatická bezpečnosť aj s informačnými 
listami k predmetom – Bezpečnosť informačných technológií, Princípy informačnej bezpečnosti a 
Manažment bezpečnosti informačných technológií k nahliadnutiu ešte pred zasadnutím (tzv. profily 
týchto „pevných“ predmetov). 
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Diskusia: 

B. Pavlíková: Koľko študentov bude prijatých na tento študijný program? 
Doc. Hudec: 20-30 študentov (podľa záujmu). Druhákom bude ponúknutý prestup na tento program. 
Ing. M. Šimko, PhD.: Aký bude vo výučbe vzťah informačnej bezpečnosti (IB) a počítačových sietí? 
Doc. Hudec: Sieťovú bezpečnosť nemožno vylúčiť z IB, bude súčasťou tohto programu. 
Dekan: IB má široký záber – od softvérov až po návrh obvodov... 
Ing. M. Lóderer: Nie sú tri predmety na IB málo? 
Doc. Hudec: 38 kreditov (cca 25 %) zo 180 kreditov za IB je postačujúce a primerané. Jadro študijného 
odboru „Informatika“ musí byť pokryté. 
Dekan: IB je „skrytá“ aj v mnohých iných predmetoch. 
Ing. P. Lacko: aj „Databázy“ a iné predmety to budú riešiť. 
Doc. Hudec: Význam IB – sektor sa vyvíja týmto smerom, preto aj výučbu treba posunúť smerom k IB. 
Uplatnenie absolventov v budúcnosti bude, vzhľadom na veľký dopyt, bezproblémové.  

Ing. P. Trúchly: formálne poznámky k materiálom: 
- 3-ročný: 4. semester – doplniť explicitne 1 povinne voliteľný (ako 6. semester v 4-roč. – tam to je) 
- predmet „Webové technológie“ – zodp. prof. Bieliková, Ing. M. Šimko (4. semester) a 6. semester 

– opraviť namiesto doc. Šaloun – Ing. M. Šimko, PhD. 
- 5. semester – predmet „ Prepínanie a smerovanie v IP sieťach – bude gestorovať doc. Kotočová? – 

odpoveď dekana: áno  

Doc. Hudec uzatvára diskusiu a dáva hlasovať za návrh uznesenia:  

“AS FIIT pred schválením vo VR prerokoval návrh nového študijného programu Informačná bezpečnosť 
predložený dekanom FIIT s pripomienkami.” 

Všetci prítomní senátori sú “za”. 

 

Uznesenie 4.1: AS FIIT prerokoval návrh nového študijného programu Informačná bezpečnosť 
predložený dekanom FIIT s pripomienkami. 

 

K bodu 4: 

B. Pavlíková, L. Csóka – zástupcovia študentov – informovali o probléme a sťažnostiach študentov 
s rozvrhom skúšok. Ide väčšinou o študentov PKSS – tretiakov, kde niektorí majú až 4 skúšky po sebe. 
Dekan prisľúbil pomoc pri riešení tohto problému. 

 

Podpredseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 
 doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. 
     podpredseda AS FIIT STU 
Overili:  
Ing. Marián Šimko, PhD. 
Barbora Pavlíková 
 
V Bratislave  20. 5. 2015 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


