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Zápisnica č. 3/2016 
zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 30. 5. 2016 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení:  Dr. Benešová, Dr. Kovárová 
 
Program:  

 
1. Otvorenie (schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice) 
2. Prerokovanie návrhu nového študijného programu Internetové technológie v odbore Počítačové 

inžinierstvo 
3. Rôzne 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a ďalej viedol predseda AS FIIT, Dr. Lacko. Privítal členov senátu a hostí. 
Skonštatoval, že senát sa zišiel v počte 10 členov, 2 členky sú ospravedlnené. 
Senát schválil program rokovania v znení uvedenom v tejto zápisnici. Za overovateľov zápisnice boli 
odsúhlasení  Dr. Šimko, J. a Ing. Petrík. 
 
K bodu 2: 
Návrh nového študijného programu Internetové technológie v odbore Počítačové inžinierstvo, 2. 
stupeň (2-ročný a 3-ročný konverzný) predložila na prerokovanie do AS FIIT dekanka FIIT, prof. 
Bieliková. 
Pani dekanka objasnila potreby, ako aj riziká nového študijného programu Internetové technológie.  
Oboznámila senát s tým, že Vedenie fakulty prerokovalo otvorenie študijného programu Internetové 
technológie, 2. stupeň: 

 študijný program Internetové technológie, 2. stupeň predstavuje príležitosť pre fakultu, má 
potenciál prispieť k napĺňaniu jej poslania, 

 ohrozením realizácie študijného programu je predpokladaný nízky počet študentov a tomuto 
počtu  nezodpovedajúce výsledky výskumu ústavu predkladajúceho návrh,  

 v poslednom období došlo k zlepšeniu výsledkov výskumu ústavu predkladajúceho návrh 
s potenciálom, aby toto zlepšenie bolo zásadné (viacero pripravených výstupov na 
publikovanie). 

Študijný program je pripravený na akreditáciu. Z formálneho hľadiska tam nie je žiaden problém. Určite 
zlepší portfólio fakulty. Ak by sa neotvoril, bola by to strategická chyba. Jedným z najväčších rizík môže 
byť nižší záujem študentov – hranica by mala byť – 30 študentov (Je dôležité, aby ich počet neklesol 
pod 20.) 
Predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
Diskusia: 
Bc. Csóka: Aké je časové hľadisko – kedy sa program otvorí? 
P. dekanka: Harmonogram je pripravený: v septembri – októbri 2016 by mal ísť do akreditácie. 
V ponuke pre študentov bude v akademickom roku 2017/18. 
 

 Diskusia bola ukončená a nasledovalo hlasovanie. 
Výsledky hlasovania: 
ZA: 10 (všetci zúčastnení členovi a AS FIIT) 
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
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Uznesenie 3.1: 
Akademický senát FIIT STU v Bratislave 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)  prerokoval návrh nového študijného programu Internetové technológie v odbore Počítačové 
inžinierstvo, 2. stupeň (2-ročný a 3-ročný konverzný). 
 
K bodu 3: 
Pani dekanka informovala, že dňa 24. 6. 2016 o 10.00 h sa uskutoční zhromaždenie AO FIIT, kde bude 
prednesená Správa o činnosti AS FIIT za uplynulé obdobie a kde budú ocenení zamestnanci fakulty. 
Všetkých srdečne na toto zhromaždenie pozýva. 
Ďalej informovala o podávaní nových návrhov projektov štrukturálnych fondov, ako aj o tom, že sú 3 
podania na habilitačné konania  a 1 na inauguračné konanie. 
Naďalej ostáva kľúčovou úlohou pre fakultu – získavanie nových ľudí. 

 
Diskusia v rámci tohto bodu programu bola uzavretá. 
Predseda senátu ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Peter Lacko, PhD. 
                                                                                                                        predseda AS FIIT STU 
 
 
 
 
Overili:  
 
Ing. Jakub Šimko, PhD. 
 
 
Ing. Juraj Petrík 
 
 
 
 
 
Bratislava 30. 5. 2016 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


