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Zápisnica č. 8/2022 

zo zasadnutia AS FIIT STU zo dňa 29. 11. 2022 
 
 
Prítomní:  členovia senátu podľa prezenčnej listiny (10 členov); tajomníčka senátu; hostia podľa 

prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: doc. Kováč, Bc. Páleník 
 
 
Návrh programu:  

1.  Privítanie prítomných 
2.  Menovanie novozvolených členov AS FIIT STU zvolených v doplňujúcich a všeobecných 

voľbách do ŠČ AS FIIT STU dňa 18. 10. 2022 a menovanie náhradníčky Mgr. Milada 
Omachelová, Phd. et PhD. na miesto členky AS FIIT STU za Ing. František Horvát, PhD. 

3.  Otvorenie 
4.  prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov 

a overovateľov zápisnice 
5.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
6.  Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU  
7.  Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie Fakulty informatiky a informačných 

technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
8.  Schválenie Ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium pre akademický rok 

2023/2024 
9.  Schválenie počtu uchádzačov prijatých bakalárske študijné programy na Fakultu 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre 
akademický rok 2023/2024  

10. Návrh dekana na vymenovanie člena vedeckej rady FIIT STU 
11. rôzne 

 
 
K bodu 2 
Menovanie nových členov AS FIIT STU 
  
Predseda AS FIIT STU doc. Lang odovzdal menovacie dekréty novozvolenému členovi AS FIIT STU 
zvoleného v doplňujúcich voľbách do ŠČ AS FIIT STU dňa 18. 10. 2022 Ing. Matejovi Janabovi 
a náhradníčke Mgr. Milade Omachelovej, PhD. et PhD. na miesto členky AS FIIT STU za Ing. Františka 
Horváta PhD. 
 
 
K bodu 3 
Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril predseda AS FIIT STU doc. Lang. Privítal Vedenie FIIT STU, členov senátu a hostí. 
Senát sa zišiel v počte 10 členov, ospravedlnili sa doc. Kováč a Bc. Páleník. 

Predseda senátu skonštatoval, že senát je uznášania schopný. 
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K bodu 4 
Prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov a overovateľov 
zápisnice  
 
V rámci tohto bodu sa pristúpilo k verejnej voľbe overovateľov zápisnice, sčítacej komisie 
a skrutátorov.  
 
Predsedom senátu boli navrhnutí 
za ZČ AS FIIT: Ing. Peter Kapec, PhD. 
za ŠČ AS FIIT: Bc. Michal Pidanič 
 
Verejné hlasovanie za overovateľov zápisnice, sčítacej komisie a skrutátorov: 
ZA:   10 
PROTI:    0 
ZDRŽAL SA:   0 
 
Predseda dal hlasovať o schválení programu. 
 
Verejné hlasovanie za program: 
ZA:   10 
PROTI:     0 
ZDRŽAL SA:    0 
 
 
K bodu 5 
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Dr. Lang predniesol v tomto bode programu stručnú retrospektívu schválených uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia konaného 10. 6. 2022. 
 
 
K bodu 6 
Správa dekana o aktuálnej situácii na FIIT STU: 
 
Dekana zastupoval prodekan Ing. Lukáš Šoltés, PhD., ktorý zhodnotil, že semester prebieha 
štandardným spôsobom a neočakáva nejaké závažné problémy. 
 
 
K bodu 7 
Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie Fakulty informatiky a informačných technológii 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave po členoch, ktorým zaniklo členstvo z dôvodu 
ukončenia štúdia 
 
Návrh predkladá dekan prof. Kotuliak v zmysle § 13 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon 
č. 131/2002 Z. z.“) a čl. 8 bod 2 v spojení s bodom 6 Disciplinárneho poriadku Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave pre študentov. 
 
Navrhovaní kandidáti sú: 

Patrik Podhorský – študent bakalárskeho štúdia  
Bc. Roman Páleník – študent inžinierskeho štúdia 
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Neboli žiadne vstupy do diskusie. 
Tajné hlasovanie k schváleniu členov Disciplinárnej komisie FIIT STU: 
 

Navrhovaní kandidáti na člena 
Disciplinárnej komisie FIIT STU 

za proti zdržal sa neplatný 

Patrik Podhorský 10 0 0 0 

Bc. Roman Páleník 10 0 0 0 

 
Uznesenie 8.1/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na doplnenie členov Disciplinárnej komisie 
FIIT STU 
Akademický senát FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje „Návrh na doplnenie členov 

Disciplinárnej komisie Fakulty informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, ktorým zaniklo členstvo z dôvodu ukončenia štúdia“ a to menovite: 

Patrik Podhorský – študent bakalárskeho študijného programu  
Bc. Roman Páleník – študent inžinierskeho študijného programu. 

 
 
K bodu 8 
Schválenie ďalších podmienok prijatia na Bakalárske štúdium pre akademický rok 2023/2024 
 
Návrh predkladá dekan prof. Kotuliak v nadväznosti na zabezpečenie prijímacieho konania na 
bakalárske študijné programy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2023/2024.  
 
Neboli žiadne vstupy do diskusie. 
 
Predseda dal hlasovať o schválení Ďalších podmienok prijatia na bakalárske štúdium pre akademický 
rok 2023/2024. 
 
Verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k tomuto bodu programu: 
ZA:   10 
PROTI:   0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
Uznesenie 8.2/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu tohto bodu: 
AS FIIT STU v súlade § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske 
štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pre akademický rok 
2023/2024 
 
 
K bodu 9 
Schválenie počtu uchádzačov prijatých bakalárske študijné programy na Fakultu informatiky 
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 
2023/2024  
 

Návrh predkladá dekan prof. Kotuliak v nadväznosti na zabezpečenia prijímacieho konania na 

bakalárske študijné programy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2023/2024 a to: 
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400 študentov na študijný program informatika (3-ročný – B_INFO) 
    0 študentov na študijný program informatika (4-ročny „konverzný“ – B_INFO4). 

 
V diskusii sa Dr. Kapec spýtal, ako sa bude postupovať pri terajších študentoch prvého ročníka 
štvorročného programu, ktorí si budú prenášať predmety (opakovať). Prodekan odpovedal, že pre 
nich budú prednášky a cvičenia, resp. im bude ponúknutá možnosť prestúpiť na trojročný program. 
 
Predseda dal hlasovať o schválení počtu uchádzačov prijatých bakalárske študijné programy pre 
akademický rok 2023/2024. 
 
Verejné hlasovanie k návrhu uznesenia k tomuto bodu programu: 
ZA:  10 
PROTI:    0 
ZDRŽAL SA:    0 
 
Uznesenie 8.3/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu tohto bodu: 
AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schvaľuje počty prijatých študentov na bakalárske študijné programy na Fakultu 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pre akademický 
rok 2023/2024, a to: 

400 študentov na študijný program informatika (3-ročný – B_INFO) 
    0 študentov na študijný program informatika (4-ročny „konverzný“ – B_INFO4). 

 
 
K bodu 10 
Návrh dekana na vymenovanie člena Vedeckej rady FIIT STU 
 
Návrh predkladá dekan prof. Kotuliak v zmysle §29 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vymenúva 
a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty členov vedeckej rady fakulty. Funkčné obdobie 
členov vedeckej rady je štvorročné. Akademický senát fakulty v zmysle §27 ods. 1 písm. d) zákona 
schvaľuje návrh dekana na vymenovanie členov vedeckej rady fakulty. 
Navrhovaný kandidát je: 

prof. Ing. Volodymyr Khylenko, PhD. 
 
Tajné hlasovanie k schváleniu člena Vedeckej rady FIIT STU: 

Navrhovaný kandidát na člena 
Vedeckej rady FIIT STU 

za proti zdržal sa neplatný 

prof. Ing. Volodymyr Khylenko, 
PhD. 

10 0 0 0 

 
Uznesenie 8.4/2022 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu tohto bodu: 
Akademický senát FIIT STU v Bratislave v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) schvaľuje predložený návrh 
dekana na nového člena Vedeckej rady FIIT STU v Bratislave prof. Ing. Volodymyra Khylenka, PhD. 
 
 
K bodu 11 
Rôzne 
 
Predseda doc. Lang informoval, že je pripravený návrh štatútu STU, ktorý by mal byť odprezentovaný. 
Akademická obec FIIT STU by mal byť sprístupnený a mal by byť dostatočný čas, aby sa členovia 
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akademickej obce mohli vyjadriť. Je to dôležitý materiál, ktorý ovplyvní aj fakultu na niekoľko rokov, 
resp. desaťročí. Môžeme sa nechať inšpirovať štatútom TU v Košiciach. 
Doc. Ries tiež považuje daný materiál za veľmi závažný a navrhuje verejnú diskusiu aj s verejným 
vysielaním a možnosťou dávať otázky. 
 
Na záver predseda senátu doc. Lang poďakoval všetkým členom senátu a zúčastneným hosťom za 
spoluprácu. 
 
 
 
 doc. Ing. Ján Lang, PhD. 
 predseda AS FIIT STU 
 
Overili:  
Ing. Peter Kapec, PhD. 
 
 
 
Bc. Michal Pidanič 
 
 
 
Bratislava 29. 11. 2022 
Zapísala: Ing. Martina Ries 
tajomníčka AS FIIT STU 


