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Zápisnica č. 1/2018 

zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 13. 3. 2018 

 

Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová, tajomníčka AS 
Ospravedlnení: 0 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvoril predseda AS FIIT, Dr. Lacko. Privítal členov senátu a hostí.  
Senát sa zišiel v počte 12 členov. 
Senát schválil program rokovania v tomto znení :  

Program:  

1. Otvorenie (schválenie programu a overovateľov zápisnice)  
2. Voľby predsedu študentskej časti AS FIIT 
3. Odporúčané študijné plány študijných programov FIIT STU na akademický rok 2018/19 – 

prerokovanie  
4. Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU – schválenie 
5. Nový člen disciplinárnej komisie FIIT STU - schválenie  
6. Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu – Organizačný poriadok FIIT – schválenie 
7. Rôzne 

K programu dostali senátori elektronicky zaslaný materiál. 
Za overovateľov zápisnice boli odsúhlasení Dr. Tvarožek a Ing. Galinski. 

 

K bodu 2: 

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ – študentská časť AS FIIT si volí predsedu študentskej časti AS 
FIIT. 
Za predsedníčku študentskej časti AS FIIT bola navrhnutá Bc. Gabriela Hózová. 
Volebná komisia: Ing. Galinski, Bc. Bakonyi 
Nasledovalo tajné hlasovanie k bodu 2. 
Výsledky hlasovania: 
Všetky vydané hlasovacie lístky v počte: 4 
Platné hlasovacie lístky v počte: 4 
Hlasovacie lístky za navrhnutého kandidáta v počte: 4 

 

Uznesenie 1.1  
Za predsedníčku študentskej časti AS FIIT bola zvolená Bc. Gabriela Hózová.  

 

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 (ďalej len zákona) prerokúva návrh 
študijných programov uskutočňovaných fakultou. 
P. dekanka ho predložila a prodekan Pištek bol pripravený ho odprezentovať. 
Dr. Lacko otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 
P. dekanka: v Bc. štúdiu pribudol 1 predmet, v Ing. štúdiu 8 nových predmetov. 
Dr. Trúchly sa opýtal na možnosť ohrozenia existencie súčasných predmetov. 
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P. dekanka: neohrozí to súčasné predmety.  
Takisto väčšina týchto predmetov nebude požadovať ďalšie kapacity. 
Doc. Vranić: napr. v „Procedurálnom programovaní“ je dotácia hodín pre prednášky viac o 1 hodinu. 
Dáva na zváženie: podať látku efektívne a radšej naučiť študentov čítať. 
P. dekanka súhlasí s týmto názorom, ale aj tak je za to, aby sa to vyskúšalo. 
Doc. Kotuliak: vracať sa k 3-hod. prednáškam – treba k tomu pristúpiť citlivo (hlavne v 2.roč.), najmä 
z dlhodobého hľadiska 
P. dekanka: samotní prednášatelia to chceli. 
Bc. Hózová: niektoré predmety by zniesli 3-hodinové prednášky, hlavne tie najťažšie. Treba to zvážiť 
a urobiť výber. 
Dr. Bou-Ezzeddine: na jej prednáškach bol záujem , aby boli dlhšie. 
Dr. Tvarožek: dotácia 3 hod. na prednášky nemusí nutne znamenať jednu dlhú 3-hod. prednášku, 
prednášky je možné rozdeliť do kratších, napr. 2+1 alebo 1+1+1, ako to je aj na iných prestížnych 
zahraničných univerzitách 
Bc. Štefancová: otázka k zmene formulácie vo vete (Pravidlá a podmienky na utváranie študijných 
plánov): 
„V prípade, že študent má študijné povinnosti už len v jednom semestri, obvykle / spravidla preruší 
štúdium v semestri, kde nemá výučbu.“ 
P. dekanka: Študentovi nemôžeme nariadiť prerušenie štúdia, študent o to musí požiadať (vyplýva to 
zo zákona). 
Doc. Vranić: „Softvérové jazyky“ - technická chyba: 2-2-1, má byť 2-1-1. 

Zo zasadnutia odišiel (zo študijných dôvodov) senátor Fischer. 

Diskusia bola ukončená, nasledovalo hlasovanie za návrh uznesenia.  
Výsledky hlasovania:  
ZA: 11  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie 1.2 
AS FIIT prerokoval návrhy týchto študijných programov  

na prvom stupni vysokoškolského štúdia: Informatika 3-, 4-ročný 
Internetové technológie 3-, 4-ročný 
Informačná bezpečnosť 3-, 4-ročný 

na druhom stupni vysokoškolského štúdia: 
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 

AS FIIT berie na vedomie, že 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 4 

Akademický senát v zmysle §27 ods. 1 písm. i) zákona schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom. 
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Je potrebné zosúladiť predpis s platnou legislatívou a vnútornými predpismi STU na základe 
upozornenia z R-STU. 
Prodekan Šimko oznámil, že ide iba o drobné „kozmetické“ zmeny. Z podmienok vypadáva „Čestné 
prehlásenie o zdravotnom stave študenta“, a takisto aj povinnosť zaslania papierovej prihlášky. 
V diskusii nemal nikto výhrady, ani otázky k uvedenému bodu programu.  
Nasledovalo hlasovanie za návrh uznesenia. 
Výsledky hlasovania:  
ZA: 11  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie 1.3 

Akademický senát FIIT STU v zmysle § 27 ods.1 písmeno i) zákona schválil ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium inžinierskych študijných programov uskutočňovaných FIIT STU v predloženom znení. 

 

K bodu 5: 

V zmysle § 13 ods.2  zákona  č. 131/2002 Z. z. o VŠ - členov disciplinárnej komisie verejnej vysokej 
školy a jej predsedu vymenúva z členov jej akademickej obce po schválení akademickým senátom 
verejnej vysokej školy rektor/dekan. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti. 

Predseda disciplinárnej komisie FIIT doc. Hudec navrhol do tejto komisie z radov študentov študenta 
Mareka Drgoňa. 
V diskusii nemal nikto výhrady ani otázky k uvedenému bodu programu.  
Nasledovalo hlasovanie za návrh uznesenia.  
Výsledky hlasovania:  
ZA: 11  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  

 

Uznesenie 1.4 

AS FIIT schválil v zmysle § 13 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ Mareka Drgoňa za člena 
disciplinárnej komisie FIIT. 

 

K bodu 6: 

V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) akademický senát fakulty schvaľuje na 
návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. b (Organizačný poriadok). 
Organizačný poriadok sa upravuje v súvislosti so zriadením ocenenia „Medaily Jozefa Murgaša“ 
osobám a inštitúciám, ktoré významným prínosom prispeli k rozvoju informatiky a informačných 
technológií. 
Pani dekanka stručne objasnila význam vzniku ocenenia Medaily Jozefa Murgaša (aj v súvislosti 
s 15. výročím vzniku FIIT). 
V diskusii nemal nikto výhrady ani otázky k uvedenému bodu programu.  
Nasledovalo hlasovanie za návrh uznesenia.  
Výsledky hlasovania:  
ZA: 11  
PROTI: 0  
ZDRŽAL SA: 0  
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Uznesenie 1.5 

AS FIIT v zmysle § 33 ods. 2 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa ktorého je Organizačný 
poriadok FIIT STU vnútorným predpisom a v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona schválil Dodatok č. 3 
k Organizačnému poriadku. 

 

K bodu 7: 

Ing. Galinski predstavil senátu plán senátorov zo študentskej časti - pravidelne stretávanie sa so 
študentmi. 
Bc. Štefanová: každé dva týždne chcú byť študentom k dispozícii a prerokovať s nimi konkrétne témy. 
P. dekanka to víta, študenti budú mať u nej v tomto podporu. Chce aj naďalej zachovať spoluprácu 
medzi vedením a študentmi. Je to dôležité aj pri práci na budovaní „dobrého mena“ fakulty (tento 
rok máme viac ako dvojnásobok  prihlášok na štúdium). 
Dr. Lacko sa v závere zasadnutia senátorov opýtal, ktorý termín im bude vyhovovať na ďalšie 
zasadnutie. To by malo byť v apríli (schvaľovanie rozpočtu a iné).  
Predbežne sa určil štvrtok o 13.00 hod. 

 

Ďalej sa nikto do diskusie neprihlásil. 

 

Predseda senátu, Dr. Lacko ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým zúčastneným. 

 

 

 Ing. Peter Lacko, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 

 

Overili:  

Mgr. Jozef Tvarožek, PhD. 

 

Ing. Marek Galinski 

 

 

Bratislava 13. 3. 2018 

Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


