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Správa o činnosti AS FIIT STU v Bratislave za rok 2022 
v zmysle §27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Zb. 

 
Akademický senát fakulty informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (FIIT STU) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom v zmysle § 113am 
a následne §26 ods. 1 zákona č. 131/2002 Zb. Akademický senát FIIT STU raz za rok podáva akademickej 
obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy v zmysle §27 ods. 1 
písm. l) zákona č. 131/2002 Zb. Akademický senát FIIT STU k dátumu vypracovania tejto správy pracoval 
v zložení: Ing. Pavol Helebrandt, PhD., Ing. František Horvát, PhD., Ing. Peter Kapec, PhD., Ing. Lukáš 
Kohútka, PhD., doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD., doc. Ing. Ján Lang, PhD., doc. Dr. Ing. Michal Ries, 
doc. Ing. Peter Trúchly, PhD., Ing. Peter Bakonyi, Ing. Jaroslav Erdélyi, PhD., Ing. Matej Janeba, Bc. 
Roman Páleník, Bc. Michal Pidanič, Bc. Nina Masaryková, Matej Pakán. 
 
Akademický senát FIIT STU prijal v roku 2022 nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 1.1 AS FIIT STU v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil Dlhodobý zámer fakulty na roky 
2022 – 2027. 

Uznesenie 2.1 AS FIIT STU v súlade so zákonom č. 131/2002. Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov schválil organizačný poriadok FIIT STU v zmysle 
navrhovaných úprav. 

Uznesenie 3.1 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 bakalárske 
študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023, a to: - 
300 študentov na študijný program informatika (3-ročný, B_INFO) - 175 študentov 
na študijný program informatika (4-ročný „konverzný“, B_INFO4). 

znesenie 4.1 Akademický senát FIIT STU v zmysle §27 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schválil navrhovaného kandidáta doc. Ing. Valentina Vranića, PhD. za 
prodekana FIIT STU v Bratislave. 

Uznesenie 1.2 Uznesenie AS FIIT STU v Bratislave k výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a 
vysokých škôl Akademický senát FIIT STU v Bratislave sa týmto krokom pridáva 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. 

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. 

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. 

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) 

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

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 
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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). 

Uznesenie 4.1 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie harmonogramu a organizačných 
pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 
10.06.2022. Predseda akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje voľby kandidáta 
na dekana FIIT STU v termíne 10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana 
a odvolávania dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a v zmysle odporúčania Legislatívnej komisie RVŠ o 
následnosti úkonov pri aplikácii novely zákona o vysokých školách na verejných 
vysokých školách a zjednodušenej právnej analýze prechodných ustanovení tejto 
novely ako aj podrobnej právnej analýze prechodných ustanovení novely zákona o 
VŠ - ako ďalej postupovať na verejných vysokých školách, na obdobie 2023 až 2027 a 
akademický senát schvaľuje predložený návrh harmonogramu a organizačných 
pokynov na prípravu a priebeh volieb kandidáta na dekana FIIT STU v termíne 
10.06.2022 v zmysle zásad volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana Fakulty 
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a v zmysle odporúčania Legislatívnej komisie RVŠ o následnosti úkonov pri aplikácii 
novely zákona o vysokých školách na verejných vysokých školách a zjednodušenej 
právnej analýze prechodných ustanovení tejto novely ako aj podrobnej právnej 
analýze prechodných ustanovení novely zákona o VŠ - ako ďalej postupovať na 
verejných vysokých školách, na obdobie 2023 až 2027. 

Uznesenie 4.2 AS FIIT STU v Bratislave k návrhu na schválenie členov volebnej komisie voľby na 
kandidáta na dekana. Akademický senát Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v tajnom hlasovaní zvolil 
volebnú komisiu pre voľby na kandidáta na dekana FIIT STU. 

Uznesenie 5.1 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu Výročnej správy o hospodárení FIIT STU 
za rok 2021 AS FIIT STU v zmysle §27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje návrh 
Výročnej správy o hospodárení za rok 2021 s pripomienkami. 

Uznesenie 5.2 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu Výročnej správy o činnosti FIIT STU za 
rok 2021 AS FIIT STU v zmysle §27 ods.1 písmeno g) zákona schvaľuje návrh Výročnej 
správy o činnosti za rok 2021. 

Uznesenie 5.3 AS FIIT STU v Bratislave k schváleniu návrhu rozpočtu FIIT STU na rok 2022: AS FIIT 
schvaľuje zmysle § 27 ods.1 písmeno e) zákona návrh rozpočtu FIIT STU na rok 2022 
v predloženom znení. 

Uznesenie 5.4 Voľby kandidáta na dekana FIIT STU. Akademický senát Fakulty informatiky a 
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v tajnom 
hlasovaní zvolil za dekana navrhnutého kandidáta na dekana prof. Ing. Ivana 
Kotuliaka, PhD. na funkčné obdobie 2023 – 2027. 

Uznesenie 1.6 Zloženie obvodnej volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS STU na FIIT 
STU: AS FIIT STU schvaľuje zloženie obvodnej volebnej komisie pre voľby do 
študentskej časti AS STU v zložení:  

 Ing. Peter Bakonyi  

 Roman Páleník  
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 Michal Pidanič. 

Uznesenie 2.6 Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS STU. AS FIIT STU schvaľuje Podrobné organizačné pokyny na 
prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU. 

Uznesenie 1.7 Návrh kompetencií a zároveň zodpovedností fakultných orgánov: AS FIIT STU 
navrhuje, aby sa do pripravovaného Štatútu STU inkorporovali pasáže z pôvodne 
platného zákona o vysokých školách, ktoré sa týkali fakúlt s uvážením toho, aby 
neprotirečili súčasnej legislatíve a tak aby boli zachované kompetencie a 
zodpovednosti fakultných orgánov tak ako sú 2 / 3 definované v ich vnútorných 
predpisoch, aby bolo právom každej fakulty byť na účely verejného obstarávania 
samostatnou prevádzkovou jednotkou v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 132/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uznesenie 2.7 Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do 
študentskej časti AS STU. AS FIIT STU schvaľuje Podrobné organizačné pokyny na 
prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do študentskej časti AS STU. 

Uznesenie 3.7 Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh všeobecných volieb do 
študentskej časti AS STU. AS FIIT STU schvaľuje Podrobné organizačné pokyny na 
prípravu a priebeh všeobecných volieb do študentskej časti AS STU. 

Uznesenie 8.1 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 Pálenik – študent inžinierskeho študijného programu. 

Uznesenie 8.2 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. 

Uznesenie 8.3 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). 

Uznesenie 8.4 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. 

 
 
V Bratislave 19.12.2022 
 
                                                                                                                                       Ing. Ján Lang, PhD. 
                                                                                                                                      predseda AS FIIT STU 
 
Overili:  
doc. Ing. Peter Trúchly, PhD. - predseda zamestnaneckej časti 
Ing. Peter Bakonyi - predseda študentskej časti 
 
 


