
Zápisnica č. 01/2021 zo zasadnutia Kolégia dekana zo dňa 16. 2. 2021 
 

Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, PhDr. 
Nižňanská 

online:  prof. Čičák, Dr. Lang, doc. Vranić, Dr. Stovíček, Dr. Horvát, Ing. Bakonyi, PaeDr. Baťalík 

 
 
Program: 
 
1. otvorenie 
2. dekan  
3. štúdium a starostlivosť o študentov 
4. veda a výskum 
5. spolupráca 
6. projekty  
7. financie 
8. propagácia  
9. personalistika 
10. AS FIIT 
11. študentská časť AS FIIT STU 
12. Centrum priemyselného výskumu 
13. Centrum výpočtových a komunikačných služieb 
14. Slovenská informačná knižnica 
15. Zamestnanecká rada 
16. rôzne 
 
 
Rokovanie Kolégia dekana FIIT STU: 
 
K bodu 1: otvorenie 
Dekan prof. Kotuliak privítal členov Kolégia dekana a zahájil zasadnutie. 
 
K bodu 2: dekan 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU 

● Realizácia Kolégia dekana 4-krát do roka 
● Súčasný stav na fakulte a na univerzite – stručná informácia 
● Výročná správa – príprava 
● Vízia rozvoja fakulty sa opiera o volebný program dekana: 

o Anglický študijný program 
o Benefity pre študentov – coworking, askalot, študovňa 
o Platy nepedagogických zamestnancov 
o Sociálny benefit – online cvičenie 

 
K bodu 3: štúdium a starostlivosť o študentov 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD., prodekanka pre štúdium, zahraničie a mobility; riaditeľka ÚPAI 

● prerokovanie zámerov na zosúladenie študijných programov 
(FIIT-SP-doKR-zamer_na_zosuladenie.xlsx) 
o potrebné schválenie na Kolégiu dekana a následne schválenie Vedeckou radou 
o 4 študijné programy: 1 bakalársky, 2 inžinierske, 1 doktorandský 
o všetky študijné programy boli akreditované aj v anglickom jazyku 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/176WoDG97c07VxhqVJSB3hgNkwzcTKYMv/edit#gid=628677452


o ostatné študijné programy budú transformované a študenti z nich budú môcť prestúpiť na 
príbuzný aktuálny program 

o na každý študijný program musíme poskytnúť 5 zabezpečujúcich učiteľov vrátane garanta 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov 

● Participácia študentov na Rade študijného programu: zatiaľ sú k dispozícii traja študenti, ešte 
je potrebná nominácia ďalšej trojice, momentálne v riešení (Ing. Bakonyi) 
o Požadované: traja študenti z ISS (nemôžu byť prváci na bakalárskom štúdiu), traja študenti 

PdD. alebo IB (nemôžu byť končiaci na Ing. štúdiu, len ak plánujú pokračovať na PhD.)  
Do vedeckej rady je potrebné uviesť mená kandidátov. 
 
Uznesenie 1.1/2021-KD: Kolégium dekana prerokovalo študijné programy s tým, že zástupcovia 
študentov dodajú 3 kandidátov do RŠP. 
 

● V pondelok 15. 2. 2021 začal letný semester dištančnou formou bez vážnych problémov. 
● Nový informačný systém Askalot, po spustený bol napadnutý študentmi, takže v najbližších 

dňoch bude vypnutý pokiaľ nebude upravený. 
● Evaluácia: fakulta skončila s výborným hodnotením 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 4: veda a výskum 
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD., poverený zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre vedu a 
výskum; riaditeľ ÚISI 

● začala konferencia IIT. SRC  
● dekan informoval: habilitačné konania úspešne ukončujú Dr. Ries a Dr. Kováč, čím sa zvýši 

počet docentov. Zároveň začalo habilitačné konanie Dr. Trúchleho. 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 5: spolupráca 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., poverený pre inováciu a prax; riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania 

● Centrum ďalšieho vzdelávania: filozofia 
o sieťová akadémia – sieťové vzdelávanie aktualizujeme, záujem o neho stále pretrváva. 

Bola začatá komunikácia s Microsoft Academy, ale aj vzdelávanie v certifikačných 
a bezpečnostných oblastiach. Momentálne prebiehajú jednania s partnermi. Naši študenti 
budú mať možnosť absolvovať toto vzdelávanie za minimálne poplatky. 

● Spolupráca: vplyvom pandémie je veľmi obmedzené fungovanie firemných partnerov. Sú 
realizované priebežné návštevy a stretnutia s ich predstaviteľmi. Firmy majú záujem 
o podporu fakulty, avšak vplyvom obmedzujúcich podmienok sú hľadané nové prieniky 
vzájomnej spolupráce. 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

K bodu 6: projekty 
Ing. Michal Ries, PhD., poverený pre strategické projekty a rozvoj 

● Komplexná informácia je poskytnutá v bode 12 Centrum priemyselného výskumu 
 
K bodu 7: financie 
Ing. Ľubica Palatinusová, tajomníčka FIIT STU 

1. Hospodárenie fakulty za rok 2020: 
- fakulta na základe predbežných výsledkov účtovnej závierky dosahuje kladný 

hospodársky 



2. Predbežná informácia o rozpise dotácie na rok 2021:  
- univerzita ma podpísanú dotačnú zmluvu na rok 2021 
- rozpis dotácie na fakulty bude realizovaný po schválení AS STU 
- poverená kvestorka predložila vedeniu STU návrh na zriadenie “Rozpočtovej rady”, ktorý 

bol schválený. 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 8: propagácia 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov 

● cieľ propagácie v tomto období: oslovovanie stredoškolákov, publikovanie článkov, realizácia 
virtuálneho dňa otvorených dverí 

● k 16. 2. 2021 podané prihláškyna bakalárske štúdium v počte 91 , minulý rok v rovnakom čase 
v počte 89  

● posun podania prihlášok do 18. 4. 2021 (pôvodný termín bol do 31. 3. 2021) 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 9: personalistika 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU 

● je finálne nasadený nový dochádzkový systém ESED. Dekan vyzval na jeho riadne používanie. 
PhDr. Nižňanská na konci mesiaca február pripraví rešerš používania a následne sa budú 
odstraňovať a opravovať nedostatky. Na základe rešerše budú kontaktovaní vedúci pracovníci 
mailom, v ktorom budú informovaní o jeho výsledku a o odporúčaniach. 

● Dekan vyzval vedúcich a riaditeľov, aby povzbudili svojich pracovníkov využívať ESED, taktiež 
hlásili prípadné problémy s používaním. 

● PaM pripraví príkaz dekana k čerpaniu dovoleniek v roku 2021. 
Kolégium dekana zobralo na vedomie. 
 
K bodu 10: AS FIIT 
Ing. Ján Lang, PhD., predseda Akademického senátu FIIT STU 

● publikovaná správa o činnosti senátu  
● aktualizovaný rokovací poriadok, ktorý umožnil online zasadnutia 
● konané zasadnutie 9. 2. 2021 online formou 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

K bodu 11: študentská časť AS FIIT STU 
Ing. Peter Bakonyi, predseda študentskej časti Akademického senátu FIIT STU 

● Aktuálny stav:  
plán založenia študentskej organizácie – podobne ako študentský parlament na FEI, ktorá 
bude slúžiť na organizovanie eventov na fakulte, online podujatí, dobrovoľníkov a pod.  

● Voľby do senátu: končí niekoľko mandátov ukončením štúdia, ako aj vypršaním mandátu. Je 
potrebná diskusia ohľadom volieb, ktorá bude prebiehať ďalej interne. 

● Dekan predstavil novú aktivitu: Stráv deň na FIITke – uchádzač, stredoškolák, bude mať 
možnosť diskutovať s ľuďmi z FIIT vrátane kontaktov so študentmi – príklad študentský radca. 
Študenti zabezpečia svojho zástupcu. 
 

K bodu 12: Centrum priemyselného výskumu 
Ing. František Horvát, PhD. vedúci Centra priemyselného výskumu 

● Personálny pohľad 
Centrum je zložené zo 6 zamestnancov, z toho 4 vykonávajú priamo aktivity spojené 
s primárnou agendou a 2 s podpornou agendou. Momentálne sú vykonávané činnosti 



v kooperácií s PAM za účelom zosúladenia pracovných náplní a platových stupňov vybraných 
zamestnancov. Aktuálne nie sú potrebné ďalšie personálne zdroje. 

● Štruktúra projektov 
o 7 projektov v rámci národných výziev: VEGA/KEGA 3/0, APVV 3 projekty 
o 1 projekt v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme Stimulov na výskum a vývoj 
o 1 projekt pod záštitou Nadácie TB 
o v rámci EŠIF, špecificky Operačný program Integrovaná infraštruktúra je v súčasnosti 

riešených 8 projektov 
o v rámci programu Európskej únie – schéma Horizont 2020 je riešený 1 projekt  
o v rámci dotačnej schémy STU celkom 14 projektov 

Čo spolu predstavuje 31 projektov. 
● Finančný prehľad 

V rámci aktuálne riešených projektov financovaných z EŠIF predstavuje celková výška 
podaných ŽoP na uplatnenie si personálnych výdavkov v roku 2020 sumu cca 170 tis. €. Z toho 
bolo riadiacimi, resp. sprostredkovateľskými orgánmi certifikovaných cca 22 tis. €.  

● Očakávané aktivity v rámci 1. pol roka 2021 
V priebehu mesiaca február spustenie projektu EŠIF so spoločnosťou Brainware, s.r.o. a 
uzávierka projektov na podporu mladých výskumníkov. V mesiaci marec podanie 3 projektov 
v rámci schémy SASPRO2 a jeho koncom vyhodnotenie tzv. COVID-19 výziev vyhlásených 
Výskumnou Agentúrou – 1 projekt. Ďalej jeden projekt v rámci Nórskeho finančného 
mechanizmu zameraný na Zelené inovácie. V marci 2021 bude vyhlásená nová výzva na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA aj KEGA so začiatkom riešenia v roku 
2021. V mesiaci apríl očakávame vyhodnotenie žiadostí VEGA (1) a KEGA (3) projektov 
podávaných v roku 2020. V kalendárnom mesiaci máj uzávierka projektov podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v rámci dotačnej schémy STU. V mesiaci jún 
očakávame vyhodnotenie žiadostí v rámci APVV (3) projektov podávaných v roku 2020. 

● Plnenie Koncepcie rozvoja 
V rámci plnenia Koncepcie rozvoja Centra je možné konštatovať v oblasti krátkodobých cieľov 
splnenie prvých 2 bodov – reorganizácia CPV/OOČ, pracovné náplne a mzdová politika, a tiež 
plnenie bodu č. 3 a č. 4 s termínom k 15. marcu tohto roka – dovolenky zamestnancov, výpisy 
zo ŠP. V rámci strednodobých cieľov aktuálne pracujeme na dobudovaní coworkingového 
centra, ostatné nezačaté, čo je možné konštatovať aj pre ciele dlhodobého charakteru.  
Kolégium zobralo na vedomie. 

Dekan navrhol pripraviť na vedenie 1 x mesačne ako aj na každé Kolégium dekana  prehľadovú 
tabuľku o čerpaní štrukturálnych fondov. 
 
Úloha 20210216/01 
Prehľadová tabuľka o čerpaní štrukturálnych fondov na zasadnutia vedenia a Kolégia dekana 
Z: Dr. Ries, Dr. Horvát 
T: 1x mesačne, priebežne 
 
K bodu 13: Centrum výpočtových a komunikačných služieb 
Ing. Roman Stovíček, CSc., vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb 

● Aktuálny stav:  
o online vyučovanie – stav WEBEXu 

▪ pridelených 35 licencií  
▪ okrem toho pre ostatných 3 licencie zdieľané 
▪ na webe CVKS umiestnené jednoduché návody na používanie  
▪ nový Webex má na Cloude 50 GB priestoru 
▪ na stream vytvorený YouTube channel 

o licencovanie Enterprise Architect na LS 2020/21 



▪ PSI 219 
▪ PIS 170 
▪ AASS   48 
▪ SMVIT   25 
spolu 462 licencií 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

● Serverovňa: dekan nalieha na upratanie priestoru serverovne do 28. 2. 2021. Dňa 1. 3. 2021 
prebehne inšpekcia dekana. 
Úloha 20210216/02 
Upratanie priestoru serverovne. 
Z: Dr. Stovíček 
T: 28. 2. 2020 

 
K bodu 14: Slovenská informačná knižnica 
PaedDr. Pavol Baťalík, vedúci Slovenskej informatickej knižnice 

● Aktuálny stav: 
o z dôvodu COVID-19 knižnica zatvorená 
o prestavba knižnice – rozšírenie o časti slúžiace „Múzeu“ a Civitte 
o výsledky publikačnej činnosti za 2020 
o porovnanie EPC za 2018, 2018, 2020 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

● Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukcie priestorov knižnice a priľahlých častí je nutné 
premiestnenie exponátov z múzea: nutné stretnutie a diskusia v užšom kruhu.  
Úloha 20210216/02 
Premiestnenie exponátov z múzea, diskusia. 
Z: prof. Čičák  
T: ASAP 

● Dr. Šoltés navrhol pre podujatia v knižnici – využiť propagáciu – možnosť zverejnenia na webe 
fakulty 

● proces prestavby priestorov knižnice – spropagovať na webe 
Úloha 20210216/03 
Z: PaeDr. Baťalík 
T: ASAP 

 
K bodu 15: Zamestnanecká rada 
PhDr. Erika Nižňanská, členka zamestnaneckej rady 

● bola podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa 
● Sociálny benefit: online cvičenie  

Úloha 20210216/04 
Urobiť prieskum na záujem zamestnancov o online cvičenie a následnú realizáciu. 
Z: PhDr. Nižňanská 
T: ASAP 

 
K bodu 16: rôzne 

● Výročná správa Dr. Šoltés informoval 
o nebola vypracovaná výročná správa 2019 
o teraz sa bude robiť za dva roky 2019 a 2020 z dôvodu nefunkčnosti senátu v roku 2019 
o štruktúra správy bude zachovaná: úvod, ľudské zdroje, vzdelanie a výskum 
o textové časti kapitol budú zaktualizované a  tabuľky budú doplnené o nové údaje 



o spracovanie jednotlivých kapitol: 
úvod: vedenie 
tabuľky do úvodu tajomníčka FIIT Ing. Palatinusová 
ľudské zdroje: Dr. Šoltés a PaM 
vzdelanie: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská a študijné odd. 
výskum: odporúčanie v tabuľkách nerozdeľovať výsledky za jednotlivé ústavy, ale 
spoločne za celú fakultu 
doc. Vranić, Dr. Horvát, PaeDr. Baťalík 

Materiály budú sústredené na spoločnom disku Kolégia dekana.  
Úloha 20210216/05 
Termín spracovania jednotlivých kapitol do 31.3.2021 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

● Dr. Šoltés sa informoval: 
Kedy bude k dispozícii odhad nákladov za budovu – momentálne v riešení vedúcim TPO. Bude 
pripravený k schváleniu rozpočtu. Informovala tajomníčka fakulty. 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková  16. 2. 2021 
 
Overil: Dr. techn. Ing. Michal Ries 
 
 


