
Zápisnica č. 02/2021 zo zasadnutia Kolégia dekana zo dňa 4. 5. 2021 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, PhDr. Nižňanská, 

Ing. Erdelyi, M. Kandlbauer 
online:  prof. Čičák, Dr. Lang, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, Dr. Stovíček, Dr. Horvát, PaeDr. Baťalík 

 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne informácie 
3. Koronakríza – aktualizácia 
4. Výročná správa – Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy 

a techniky za roky 2019 a 2020 
5. Výročná správa o hospodárení 
6. Dlhodobý zámer fakulty príprava aktualizácie 
7. Rôzne 

 
 
Rokovanie Kolégia dekana FIIT STU: 
 
K bodu 1: otvorenie 
Dekan prof. Kotuliak privítal členov Kolégia dekana a zahájil zasadnutie. 
 
 
K bodu 2: Aktuálne informácie 
 
Dekan: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

● Skúšky a prijímacie skúšky sa uskutočnia dištančne. 
● Boli menovaní dvaja noví docenti: Dr. Ries a Dr. Kováč. 
● Prebieha zosúlaďovanie študijných programov a príprava vnútorného systému kvality. 
● Bola ukončená príprava Výročnej správy o hospodárení a Výročnej správy o činnosti. 
● STU – bol odvolaný rektor prof. Fikar prezidentkou SR a následne prof. Moravčík bol 

poverený funkciou rektora. Voľby sú plánované v termíne 28. 6. 2021. 
● Budúci týždeň 11. 5. 2021 sa uskutočnia zasadnutia Vedeckej rady FIIT a AS FIIT STU. 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Štúdium a starostlivosť o študentov:  
Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD., prodekanka pre štúdium, zahraničie a mobility; riaditeľka ÚPAI 

● antiplagiátorský systém Turnitin (pre záverečné práce v AJ) – pracovisko určené dekanom  
● verejný priamy prenos zo štátnych skúšok: zabezpečí CVKS 
● archivácia záverečných prác: zabezpečí CVKS 
● zosúlaďovanie študijných programov so štandardami SAAVŠ potrebné zrealizovať do konca 

mája 
● dňa 4. 5. 2021 sa koná prijímacia skúška na bakalárske štúdium 



● dňa 4. 5. 2021 sa uskutoční stretnutie so študentmi bakalárskeho štúdia za účelom 
propagácie inžinierskeho štúdia 

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

● bol predložený návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov 
habilitačného a inauguračného konania odboru aplikovaná informatika  

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Spolupráca: 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., poverený pre inováciu a prax; riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania 

● Aktualizácia tabule partnerov v priestoroch FIIT sa uskutoční v priebehu mája v spolupráci 
s odd. TPO. 

● Pokračujú rokovania so spoločnosťami v oblasti pedagogiky, výskumu a inej podpory fakulty. 
 
Kolégium zobralo na vedomie. 

 
Projekty:  
doc. Dr. Ing. Michal Ries, poverený pre strategické projekty a rozvoj 

● Dožiadanie k poslednej ŽoP k projektu T570 bolo znovu odoslané 29. 4. 2021 – bola chyba vo 
vzorci excelovej tabuľky k ŽoP na strane VA. 

● Záverečná monitorovacia správa k T570 bola odoslaná 3. 5. 2021. 
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Financie: 
Ing. Ľubica Palatinusová, tajomníčka FIIT STU 

● Výročná správa o hospodárení za rok 2020  
Základné ukazovatele: 
 kladný hospodársky výsledok : 19 085,-- Eur po zdanení 
 dotácia z roku 2020 prenesená do roku 2021: 644 046,-- EUR 
 mzdové náklady: o 318 721,-- EUR menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 

2020 (nižšie čerpanie v oblasti štrukturálnych projektov) 
 náklady na štipendiá Drš – 16,7 % financovanie zo štrukturálnych projektov 
 náklady na energie – pokles o 17 631,-- EUR oproti roku 2019 (súčasne nižšie refundácie 

nákladov o 15 841,-- EUR z dôvodu ukončenie nájomných zmlúv) 
Uznesenie 2.1/2021-KD 
Kolégium dekana prerokovalo Výročnú správu o hospodárení v roku 2020 a súhlasí 
s predložením materiálu do AS FIIT STU. 

 
 
AS FIIT:  
Ing. Ján Lang, PhD., predseda Akademického senátu FIIT STU 

●  pripravované v poradí tretie zasadnutie AS FIIT 11. 5. 2021 o 13.00 hod. 
●  Bol vypracovaný návrh Zásady volieb do AS FIIT STU na zosúladenie so štatútom fakulty. 



 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Centrum priemyselného výskumu: 
Ing. František Horvát, PhD. vedúci Centra priemyselného výskumu 

● Personálny pohľad 
Centrum priemyselného výskumu pozostáva zo 6 zamestnancov, pričom ich skladba sa 
v súčasnosti javí ako optimálna k pomeru pracovných úloh. Za ostatné obdobie boli 
v spolupráci s PAM zosúladené pracovné náplne a uplatnená jednotná mzdová politika. 

● Štruktúra projektov 
Od ostatného zasadnutia z celkového počtu 22 projektov došlo k ukončeniu 10 projektov a to 
v rámci dotačnej schémy STU. Špecificky: 
 6 projektov v rámci národných výziev: VEGA/KEGA 3/0, APVV 3 projekty 
 1 projekt v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme Stimulov na výskum a vývoj 
 1 projekt pod záštitou Nadácie TB 
 v rámci EŠIF, špecificky Operačný program Integrovaná infraštruktúra, je v súčasnosti 

riešených 9 projektov 
 v rámci programu Európskej únie – schéma Horizont 2020, je riešený 1 projekt  
 v rámci dotačnej schémy STU celkom 4 projekty 

V rámci spomenutej dotačnej schémy STU ide konkrétne o 3 projekty Mladých 
výskumníkov, ktorých riešenie bolo predĺžené do mája 2021 a 1 projekt Excelentných 
tímov mladých výskumníkov spoločný s FEI s termínom ukončenia november 2021. 

● Prehľad aktivít od zasadnutia zo dňa 16. 2. 2021 
Ďalšie dôležité informácie: 
 v ostatnom období bolo podaných celkovo 9 žiadostí v rámci dotačnej schémy STU a to 

v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov, čo predstavuje zapojenie 
študentov III. stupňa na úrovni 100 % oprávnených žiadateľov, t. j. cca 40 % všetkých 
denných študentov III. stupňa, pričom očakávame schválenie štyroch projektov; 

 v rámci schémy SASPRO 2 boli v rámci 1. kola výzvy podané 2 žiadosti, oproti 3 
plánovaným – vyhodnotenie bolo stanovené na august 2021, pričom samotná tretia 
žiadosť, t. j. výskum v rámci uvedenej schémy, bude podaná v rámci 2. kola výziev v júni 
2021 a to z dôvodu obsahového zamerania výskumu, v rámci ktorého bolo potrebné 
spracovať špecifické etické aspekty výskumu; 

 v rámci vyhodnotenia tzv. COVID-19 výziev vyhlásených Výskumnou agentúrou, kde 
fakulta bola zapojená ako partner projektu v rámci 2 žiadostí, boli obe vyradené 
z hodnotiaceho procesu z dôvodu pochybení na strane zodpovedných žiadateľov; 

 v rámci pripravovaného projektu Zelené inovácie z prostriedkov Nórskeho finančného 
mechanizmu nedošlo k jeho podaniu z dôvodu odstúpenia partnera; 

 spracovanie projektového zámeru pre DIGIHUB.SK, ktorého výsledkom by mal byť model 
Smart Village, t. j. koncept digitálnych aktivít obcí za účelom zvýšenia príspevku ku 
zdravšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu spravovaniu obcí a ich komunikácie 
s občanmi na Slovensku. 

● Očakávané aktivity v rámci II. kvartálu roka 2021 
V mesiaci apríl očakávame vyhodnotenie žiadostí VEGA (1) a KEGA (3) projektov podávaných 
v roku 2020. V kalendárnom mesiaci máj uzávierku projektov podporu excelentných tímov 
mladých výskumníkov v rámci dotačnej schémy STU a tiež v rámci Bilaterálnych výziev 
vyhlásených APVV. Ďalej priebežne v mesiaci máj v rámci programu DEP – Digital Europe 
Program, ktorý je pod záštitou MIRRI – Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky ako partnera projektu pre vytvorenie SCDI – Slovak 
Center of Digital Innovation ako národného hubu v sieti ECDI – Europe Center for Digital 
Innovation. V mesiaci jún aktivity podporného charakteru v rámci podávania projektov 



VEGA/KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022. Ďalej v tomto mesiaci očakávame 
vyhodnotenie žiadostí v rámci APVV (3) projektov podávaných v roku 2020 a 1 žiadosti 
v rámci schémy SASPRO 2. 

● Finančný prehľad 
V rámci aktuálne riešených projektov financovaných z EŠIF predstavuje celková výška 
podaných ŽoP na uplatnenie si personálnych výdavkov v roku 2021 sumu cca 60 tis. eur. 
K dnešnému dňu bolo certifikovaných spolu cca 50 tis. eur, pričom iba 6 tis. eur predstavuje 
podiel za rok 2021. Ostatná čiastka sú certifikované ŽoP za rok 2020. Spolu výška 
necertifikovaných výdavkov predstavuje sumu cca 180 tis. eur.  

● Plnenie Koncepcie rozvoja 
V rámci krátkodobých cieľov plánujeme do ďalšieho zasadnutia kolégia realizovať jednotné 
úložisko pre dáta pracovníkov CPV spolu s prístupom k nim mimo siete STU a vykonať audit 
jestvujúcich súborov vo vzťahu k CPV. V rámci strednodobých cieľov pokračovať v budovaní 
coworkingového centra a spustiť prípravu komunikačnej stratégie k dosahovaniu 
projektových míľnikov. V oblasti cieľov dlhodobého charakteru plánujeme spracovať hrubý 
draft individuálneho rozvoja ľudských zdrojov.  

 
Slovenská informatická knižnica: 
PaedDr. Pavol Baťalík, vedúci Slovenskej informatickej knižnice 

● Aktuálny stav: 
 adaptácia častí knižnice: múzeum a „Civitta“  
 vývoj SW pre digitálnu knižnicu  
 výmena vchodových dverí do hlavnej časti knižnice – materiál je uložený na spoločnom 

disku 
Uznesenie 2.2/2021-KD 
Kolégium sa uznieslo, že poverí Dr. Baťalíka výmenou dverí do knižnice a zostavením nového 
prevádzkového poriadku knižnice. 

● Migrácia dát z CREPČu 1 do CREPČu 2: 
 súlad entít 
 EPC od 2007, dáta o EPC pre FIIT STU od 2003 
 ústavy, ktoré už neexistujú, musia byť založené nanovo v CREPČ2 

premenovanie/zlúčenie/rozdelenie/atď. je potrebné naviazať na aktuálny ústav 
nutnosť priradiť všetky kódy k ústavom, ktoré sa používali 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
Centrum výpočtových a komunikačných služieb:  
Ing. Roman Stovíček, CSc., vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb 

● Aktuálny stav:  
 zaznamenaný útok na Askalot  
 výmena čítačky ESED 
 plánované nákupy 

o diskové pole pre kamerový systém  
o výmena PC v učebniach 

 informácia o mimoriadnej inventarizácii 
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
Zamestnanecká rada: 
PhDr. Erika Nižňanská, členka zamestnaneckej rady 

● Bola prijatá nová kolektívna zmluva. 
● Plánované voľby do zamestnaneckej rady – potrebné navrhnúť kandidátov do 31. 5. 2021. 

 



 
K bodu 3: Koronakríza – aktuálna situácia 
 
Prof. Kotuliak informoval: 

● Od 4. 5. 2021 sú zrušené kontroly testov pri vstupe do budovy.  
● Kolégium prerokovalo príkaz dekana na čerpanie dovoleniek v roku 2021. 
● Kolégium prerokovalo príkaz dekana a usmernenie, ktoré budú platné od 10. 5. 2021 

 návrat do práce nepedagogických pracovníkov, 
 pedagogický pracovníci v režime home office po schválení žiadosti. 

 
 
K bodu 4: Výročná správa o činnosti za rok 2020 
 

● Materiál je dostupný na spoločnom disku. 
● Dekan predstavil jednotlivé kapitoly Výročnej správy o činnosti, ktorá bude predložená na 

zasadanie VR A AS FIIT STU. 
Uznesenie 2.3/2021-KD 
Kolégium dekana súhlasí s predložením Výročnej správy o činnosti na schválenie AS FIIT STU. 

 
 
K bodu 5: Výročná správa o hospodárení 
 

● Materiál je dostupný na spoločnom disku. 
● Tajomníčka predstavila jednotlivé kapitoly Výročnej správy o hospodárení, ktorá bude 

predložená na zasadanie AS FIIT STU. Prerokované v bode 2 – aktuálne informácie, odsek 
Financie. 

 
 
K bodu 6: Dlhodobý zámer fakulty príprava aktualizácie 
 

● Prof. Kotuliak avizoval začatie príprav na aktualizáciu dlhodobého zámeru fakulty. 
 
Kolégium zobralo na vedomie 
 
 
K bodu 6: Rôzne 
 

● M. Kandlbauer predstavil aktuálny stav prevádzky a budovy FIIT STU. 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Slezáková 4. 5. 2021 
 
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 


