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Zápisnica č. 3/2022  
z prezenčného zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 22. 3. 2022 
 
 
Prítomní: členovia senátu podľa prezenčnej listiny; hostia podľa prezenčnej listiny; Mgr. Danišová 
Ospravedlnení: 0 
 
 
Návrh programu:  

1. Otvorenie 
2. Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 

zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
4. Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU 
5. Schválenie Ďalších podmienok prijatia na inžinierske štúdium v akademickom roku 2022/2023 

(predkladá prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU) 
6. Schválenie Ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 

2022/2023 (predkladá prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU) 
7. Schválenie počtu uchádzačov prijatých inžinierske študijné programy na FIIT STU v Bratislave 

pre akademický rok 2022/2023 (predkladá prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU) 
8. Schválenie počtu uchádzačov prijatých doktorandské študijné programy na FIIT STU v Bratislave 

pre akademický rok 2022/2023 (predkladá prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU) 
9. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Zasadnutie za sprísnených hygienických opatrení otvoril predseda AS FIIT STU Dr. Lang. Privítal 
Vedenie FIIT, členov senátu a hostí vo veľkej aule FIIT.   
 
 
K bodu 2 
Senát sa zišiel v plnom počte 12 členov (kontrola prezentácie). Predseda senátu skonštatoval, že 
senát je uznášaniaschopný.  
Po otvorení zasadnutia sa schvaľoval návrh programu v uvedenom znení (obsiahnutý v pozvánke zo 
dňa 17. 3. 2022). 
Hlasovanie za navrhovaný program: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Program bol schválený v uvedenom znení. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Dr. Kohútka a R. Páleník. 
Hlasovanie za tento návrh: 
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 2 
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K bodu 3 
Dr. Lang: K uzneseniam z 18. 1. 2022 nie sú žiadne pripomienky. 
Akademický senát FIIT sa v hlasovaní per rollam zo 17. 2. 2022 pridal k výzve Rady vysokých škôl SR 
zo dňa 9. 2. 2022 vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona 
o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované.  
 
 
K bodu 4 
Dekan predniesol stručnú správu o aktuálnej situácii na fakulte: 
- FIIT má nových docentov: doc. Lang, doc. Kováčová, doc. Czanner (ešte musia byť menovaní 

rektorom) 
- pokles financií pre STU o 6,1 % 
- projektové stredisko podalo k 17. 3. 2022 návrh na 2 štrukturálne projekty + pripravujú sa ďalšie  
- prebieha letný semester, konečne prezentačný (pandémia na ústupe) 
- bola oficiálne otvorená zmodernizovaná knižnica (s podporou IBM) 
- otvorený Co-working 
- otvorená nová teoretická učebňa pre študentov  
- Novela VŠ zákona bola posunutá do druhého čítania v NR SR (dnes pred NR protest VŠ – viac v bode 

Rôzne) 
- Diskusia k bodu 4 –  ukončená bez pripomienok. 
 
 
K bodu 5 
Uvedený materiál bol predložený (a senátorom posunutý na preštudovanie cez Google Drive) 
v nadväznosti na zabezpečenie prijímacieho konania na inžinierske študijné programy na FIIT STU 
v Bratislave pre akademický rok 2022/2023. Predkladá ho dekan a vypracovali ho prodekani Dr. 
Šoltés a Dr. Jelemenská. Stručne ho predstavil Dr. Šoltés. 
Predseda senátu otvoril k tomuto bodu programu diskusiu. 
Diskusia k bodu 5: 
Dr. Kohútka: upozornil na preklepy a zároveň navrhol preformulovať prvé dva body v Čl. 3 
Dr. Šoltés – dovysvetliť tieto dva body – nebráni sa preformulovaniu (ak v listinnej podobe 
(prihláška), tak elektronicky nemusí). Dr. Kohútka navrhuje v Bode 2 – odstrániť “aj”. 
Dr. Lang: je to relevantné, dáva to zmysel 
Otázka: dajú sa overiť študijné výsledky uchádzačov z STU cez AIS? 
Dr. Šoltés: Nie, vidíme výsledky/známky iba našich študentov. 
Dekan súhlasí s uvedenými zmenami. 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k tomuto bodu programu: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie bolo prijaté jednohlasne, konštatoval predseda senátu, Dr. Lang. 
 
Uznesenie 3.1 
AS FIIT STU v súlade §27 ods. 1 písm. h) schválil Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium 
na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023 
s navrhnutými pripomienkami. 
 
 
K bodu 6 
Uvedený materiál je predložený (a senátorom posunutý na preštudovanie cez Google Drive) 
v nadväznosti na zabezpečenia prijímacieho konania na doktorandské študijné programy na FIIT STU 
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v Bratislave pre akademický rok 2022/2023. Predkladá ho dekan a vypracovali ho prodekani Dr. 
Šoltés a Dr. Jelemenská. Stručne ho predstavil Dr. Šoltés. 
Diskusia k bodu 6: 
Dr. Kohútka: tie isté pripomienky ako v bode 5. 
Doc. Trúchly: takisto má iba formálne pripomienky (preklepy vzniknuté pri autokorekcii). Zosúladí ich 
s Dr. Kohútkom pri finálnom upravení. 
Dekan súhlasí s uvedenými zmenami. 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k tomuto bodu programu: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Dr. Lang: Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 
 
Dr. Šoltés: Do konca mesiaca musia byť zverejnené obidva materiály na webe FIIT. 
 
Uznesenie 3.2 
AS FIIT STU v súlade §27 ods. 1 písm. h) schválil Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské 
štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pre akademický rok 
2022/2023 s navrhnutými pripomienkami. 
 
 
K bodu 7 
Uvedený materiál bol predložený (a senátorom posunutý na preštudovanie cez Google Drive) 
v nadväznosti na zabezpečenie prijímacieho konania na inžinierske študijné programy (počty 
študentov) na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023. Predkladá ho dekan a vypracovali 
ho prodekani Dr. Šoltés a Dr. Jelemenská. Stručne ho predstavil Dr. Šoltés. 
Predseda senátu otvoril k tomuto bodu programu diskusiu. 
Diskusia k bodu 7: 
Dr. Trúchly: dekan má možnosť ešte navýšiť počet študentov o 50 %? 
Dekan: áno 
Dr. Šoltés: ak by sme videli, že je záujem vysoký, priestor tam ešte je. Minulý rok: +/- podobné počty 
(o desiatky čísel), nevie však momentálne presne koľko. 
Dekan: sme povinní vziať všetkých, korí splnia podmienky do tejto kapacity. 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k bodu 7: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie bolo prijaté znova jednohlasne. 
 
Uznesenie 3.3 
AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schválil počty prijatých študentov na inžinierske študijné programy na Fakultu 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pre 
akademický rok 2022/2023, a to: 
 130 študentov na študijný program Inteligentné softvérové systémy 

(2- ročný, I-ISS2) 
 30 študentov na študijný program Informačná bezpečnosť 

(2-ročný, I-IB2)  
 5 študentov na študijný program inteligentné softvérové systémy 

(3-ročný, I-ISS3) 



4 / 5 

 

 5 študentov na študijný program informačná bezpečnosť 
(3-ročný, I-IB3) 

 
 
K bodu 8 
Uvedený materiál je predložený (a senátorom posunutý na preštudovanie cez Google Drive) 
v nadväznosti na zabezpečenia prijímacieho konania na doktorandské študijné programy (počty 
študentov) na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023. Predkladá ho dekan a vypracovali 
ho prodekani Dr. Šoltés a Dr. Jelemenská. Stručne ho predstavil Dr. Šoltés. 
Diskusia k bodu 8: bez pripomienok. 
 
Nasledovalo verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k bodu 8: 
ZA: 12 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
Uznesenie bolo prijaté znova jednohlasne. 
 
Uznesenie 3.4 
AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schválil počty prijatých študentov na doktorandské študijné programy na 
Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pre 
akademický rok 2022/2023, a to: 
 15 študentov na študijný program aplikovaná informatika, denná forma štúdia v slovenskom 

jazyku (D-AI) 
 5 študentov na študijný program aplikovaná informatika, denná forma štúdia v anglickom 

jazyku (D-AIxA) 
 1 študent na študijný program aplikovaná informatika, externá forma štúdia v slovenskom 

jazyku (D-AI4) 
 1 študent na študijný program aplikovaná informatika, externá forma štúdia v anglickom 

jazyku (D-AI4xA) 
 
 
K bodu 9 
Predseda senátu otvoril diskusiu k poslednému bodu programu – rôzne. 
Dr. Lang:  
Dnes sa uskutočnilo dôležité (už v poradí druhé) stretnutie pred NR SR k 2. čítaniu návrhu novely 
Zákona o VŠ č. 131/2002. 
RVŠ, UK a STU žiadajú poslancov Národnej rady SR, aby ešte v pléne upravili novelu vysokoškolského 
zákona do podoby, ktorá zachová samosprávu a autonómiu vysokých škôl, a aby zabránili prípadným 
pokusom o zhoršenie tohto návrhu. Prerokovanie novely sa odložilo a predsedovi parlamentu 
Borisovi Kollárovi boli odovzdané petičné hárky s vyše 20 tisíc podpismi. 
Dekan:  
Aj naša fakulta vyjadruje nesúhlas voči predkladaným zmenám. Predložený návrh je 
neakceptovateľný, porušuje základne akademické práva a slobody vydobyté po r. 1989.  
- prosba o šírenie tejto informácie aj v rámci našej AO 
- novela nehovorí nič o zlepšení podmienok pre študentov (štipendiá, ubytovanie...) 
- hrozí zánik Akreditačnej agentúry 
- všetko, čo sme doteraz urobili, môžeme rovno „zahodiť do koša”; prestali by platiť všetky vnútorné 

predpisy 
- Rozhorčená otázka: „Ak bude prijatá táto novela, pôjde študovať do ČR o 50 % študentov menej? 

Určite nie. 
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doc. Ries: 
Reálny problém VŠ sú financie. Táto novela však nevytvára zlepšenie podmienok pre financovanie 
vysokého školstva. Práve naopak – po jej prijatí sa zhoršia podmienky všeobecne (ubytovanie – 
internáty pre študentov, iné podporné aktivity atď.). Potom naozaj pôjde viac študentov študovať do 
Čiech aj inde do zahraničia. A to nechceme. 
Diskusia bola ukončená. 
 
Dr. Lang, predseda senátu, poďakoval všetkým členom senátu, ako aj zúčastneným hosťom za 
spoluprácu a ukončil zasadnutie.  

 
 
 

Ing. Ján Lang, PhD. 
predseda AS FIIT STU 

 
 
Overili:  
 
Ing. Lukáš Kohútka, PhD. 
 
Roman Páleník 
 
 
Bratislava 22. 3. 2022 
Zapísala: Mgr. Viera Danišová 


