
Zápisnica č. 03/2021 – KD FIIT STU zo dňa 21.9.2021 

Zápisnica č. 03/2021 z porady Kolégia dekana FIIT STU zo dňa 21. 9. 2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní online:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, Dr. 

Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Jelemenská, Ing. Erdelyi, Dr. Baťalík, 
Dr. Stovíček, Gozora, Dr. Horvát 

Trvalo prizvaní:  Dr. Lang, Dr. Kováčik, p. Kandlbauer 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne informácie 
3. Štúdium a starostlivosť o študentov 
4. Veda a výskum 
5. Spolupráca s praxou 
6. Projekty 
7. Financie 
8. Propagácia 
9. Personalistika 
10. AS FIIT STU 
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: 
 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU  

● privítal prítomných a informoval o nasledovných aktualitách STU:  
o bol menovaný a inaugurovaný nový rektor STU prof. Oliver Moravčík 
o budú organizované voľby do AS STU 
o voľby do ŠRVŠ 
o v platnosti je nový covidový semafor 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Štúdium a starostlivosť o študentov 
 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov 

● informácie z poslednej porady prodekanov 
o príprava zmeny študijného poriadku STU 
o príprava zmeny disciplinárneho poriadku STU 
o Tieto zmeny budú následne prenesené do interných predpisov fakulty a bude potrebné 

ich schváliť v AS FIIT STU. 
● príprava ďalších podmienok prijatia pre bakalárske a inžinierske štúdium na akademický rok 

2022/23 
● príprava harmonogramu a podmienok odovzdávania DiZP (3a6) 
● štatistika zápisov na akademický rok 2021/22 
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● Bakalárske štúdium 
o počet podaných prihlášok = 802 (z toho 619 na INFO a 183 na INFO4) 
o počet prijatých uchádzačov = 361 (213 na INFO a 148 na INFO4) 
o počet neprijatých uchádzačov = 441 (367 na INFO a 74 na INFO4) 
o počet zapísaných do štúdia = 273 (155 na INFO a 118 na INFO4) 
o počet nezapísaných (z prijatých) = 88 (58 na INFO a 30 na INFO4) 
o počet zapísaných, ktorí zápis zrušili = 3 (2 na INFO a 1 na INFO4) – títo sú z počtov 

zapísaných do štúdia už vyňatí 
o doplňujúca informácia: 6 prijatých uchádzačov (3 na INFO a 3 na INFO4) potvrdili záujem 

o štúdium a poslali súhlas so zápisom bez fyzickej prítomnosti, avšak stále čakajú na 
vybavenie nostrifikácie maturitných vysvedčení. Po doručení nostrifikácie budú uchádzači 
zapísaní do štúdia. 

● Inžinierske štúdium 
o počet podaných prihlášok = 174 (z toho 25 na IB2, 1 na IB3, 144 na ISS2 a 4 na ISS3) 
o počet prijatých uchádzačov = 144 (17 na IB2, 0 na IB3, 125 na ISS2 a 2 na ISS3) 
o počet neprijatých uchádzačov = 30 (8 na IB2, 1 na IB3, 19 na ISS2 a 2 na ISS3) 
o počet zapísaných do štúdia = 132 (14 na IB2, 0 na IB3, 116 na ISS2 a 2 na ISS3) 
o počet nezapísaných (z prijatých) = 12 (3 na IB2, 0 na IB3, 9 na ISS2 a 0 na ISS3). 
o počet zapísaných, ktorí zápis zrušili = 0 
o doplňujúca informácia: 1 prijatý uchádzač na ISS2 potvrdil záujem o štúdium a súhlasil so 

zápisom bez fyzickej prítomnosti, no zatiaľ stále čaká na vybavenie uznania diplomu 
z bakalárskeho stupňa štúdia. Po doručení tohto dokladu bude zapísaný do 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 

● program podpory výskumných skupín ‒ bol zahájený nový program pre podporu výskumných 
skupín na FIIT STU, pravidlá sú dostupné na internom disku. 

● zrušenie dielne v rámci COST akcie SHIINE plánovanej na 8. október v priestoroch fakulty 
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Spolupráca s praxou  
 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., poverený pre inováciu a prax; riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania 

● Prednesené aktuálne informácie o uzatvorených ako aj pripravovaných aktivitách fakulty 
v spolupráci s priemyslom s uvedením aktuálnych podporovateľov FIIT STU. 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Projekty 
 
doc. Dr. Ing. Michal Ries, poverený pre strategické projekty a rozvoj 

● CPV pripravuje návrh podkladov pre zriadenie organizačnej zložky Coworking: 
o Dokumenty na schválenie vedením a následne v AS FIIT 

a. návrh zmeny organizačného poriadku fakulty 
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b. prevádzkový poriadok priestorov Coworking 
● CPV zastrešuje do zriadenia organizačnej zložky Coworking prípravu materiálno-technického 

zabezpečenia. 
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Financie: 
 
Ing. Ľubica Palatinusová, tajomníčka FIIT STU 

● Návrh na nové zloženie „Škodovej komisie” 
Uznesenie 3.01/2021-KD:  
Kolégium dekana FIIT STU schvaľuje návrh nového zloženia Škodovej komisie FIIT STU 
s účinnosťou od 22. 9. 2021. 

● Vyhodnotenie plnenia „Plánovaných nákladov na rozvoj fakulty v rámci Návrhu rozpočtu 
2021”: 
1. podpora výskumných skupín: 

schválený rozpočet 18 000 EUR do konca koka 
otvorených 6 zákaziek, s rozpočtom 3 000 EUR do konca roku 2021 

2. dobudovanie a modernizácia knižnice a študovne: 
schválený rozpočet na 2021 vo výške 12 000 EUR, zostatok z „Fondu obnovy” 
z predchádzajúceho obdobia vo výške 23 000 EUR 
čerpanie: 14 300 EUR 
- vecné plnenie čerpania predkladá vedúci SIK 

3. vybudovanie sprchových kútov: 
schválený rozpočet 7 000 EUR  
na 1. PP v priestoroch verejného bezbariérového WC bol vybudovaný sprchový kút 
v celkových nákladoch 4 954 EUR 
ešte je v pláne vybudovať na 4.NP – podľa potreby 

4. podpora publikačných výstupov: 
schválený rozpočet 18 000 EUR 
otvorená zákazka „Open Access”, aktuálne čerpanie 2 218 EUR  
- vecné plnenie vedúci SIK 

5. Obnova IKT, laboratórií: 
vybudované laboratórium „LENOVO” 
financované primárne sponzorsky, časť nákladov cez fakultu 
- vecné plnenie vyhodnotí vedúci CVKS a TPO 

● Schválená dotácia, aktuálne čerpanie, porovnanie s predchádzajúcim obdobím 
Vyhodnotenie: pokles v čerpaní na programe 0771201 – inštitucionálna veda 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Propagácia 
 
Ing. Tomáš Kováčik, PhD., poverený riadením a koordináciou činností v oblasti propagácie FIIT STU 

● predložený úvodný plán propagácie FIIT STU  
úloha 20210921/01 
Kolégium dekana požaduje aktualizovať plán propagácie a navrhnúť finančné čerpanie. 
Zodpovedný: Dr. Kováčik 
Termín: asap 
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úloha 20210921/02 
Kolégium dekana požaduje pripraviť víziu a plán propagácie na letný semester. 
Zodpovedný: Dr. Kováčik 
Termín: 30. 11. 2021 
úloha 20210921/03 
Proces pre jednorazové prenájmy je potrebné pripraviť formou smernice dekana, po 
internom prerokovaní a doplnení zúčastnenými oddeleniami: OOČ, TPO, CVKS. 
Zodpovední: Dr. Kováčik v spolupráci s Dr. Stovíček, p. Kandlbauer 
Termín: 30. 11. 2021 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
Personalistika:  
 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD., prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov 

● Ku dňu 31. 8. 2021 bol ukončený pracovný pomer vedúcej študijného oddelenia. 
● Fakulta sa plánuje venovať personálnemu rozvoju zamestnancov v oblasti mäkkých zručností 

a odborných zručností svojich zamestnancov.  
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
 
AS FIIT STU 
 
Ing. Ján Lang, PhD., predseda Akademického senátu FIIT STU  

● Dňa 12. 10. 2021 od 9.00 do 14.00 hod. sa v budove FIIT STU v Bratislave uskutočnia voľby na 
miesta štyroch členov do zamestnaneckej časti AS FIIT (dve miesta UISI, dve miesta UPAI) 
a dve miesta do študentskej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021 – 2025. 
Vyhlásenie volieb: 8. 6. 2021 
Voľba členov volebnej komisie: 8. 6. 2021 
Prerokovanie a schválenie harmonogramu a organizačných pokynov na prípravu a priebeh 
všeobecných volieb: 8. 6. 2021 
Doručenie zoznamu zamestnancov a študentov pre volebné komisie 20. 9. 2021. 
V priebehu: menovanie predsedov volebných komisií; navrhovanie kandidátov; všeobecné 
voľby. 

● voľby do Študentskej rady vysokých škôl 
● pripravované zasadnutie AS FIIT 19. 10. 2021 

 
 
Študentská časť AS FIIT STU 
 
Ing. Peter Bakonyi, predseda študentskej časti Akademického senátu FIIT STU, v zastúpení Ing. 
Jaroslavom Erdelyim 

● príprava volieb do AS FIIT STU a ŠRVŠ 
● realizácia pripomienkovania vysokoškolského zákona prostredníctvom ŠRVŠ 

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

● Aktuálny stav: 
Personálny pohľad 
V súčasnosti oddelenie pozostáva zo 7 zamestnancov, z toho 6 na 100 % úväzok, pričom od 
6. 9. 2021 1 zamestnanec na 30 % úväzok. Ďalej 10 zamestnancov pracujúcich 
prostredníctvom DoVP, z toho 5 v rámci budovaného coworkingového centra, pričom druhá 
polovica v rámci realizácie projektu pre MŽP od 16. 9. 2021. 
Prehľad aktivít od zasadnutia zo dňa 14. 5. 2021 
Ďalšie dôležité informácie: 
‒ v rámci dotačnej schémy STU, konkrétne Programu podpory mladých výskumníkov, boli 

schválené 2 projekty – Ing. Valach a Mgr. Rudenko; 
‒ v rámci schémy SASPRO 2 boli v rámci 1. kola schválené 2 žiadosti – Dr. Breier, Dr. Hou, 

avšak Dr. Breier bol vzhľadom na osobné problémy nútený schválený projekt odmietnuť; 
‒ v rámci hodnotenia výzvy APVV 2021 boli schválené celkom 2 projekty – prof. Kotuliak 

a Dr. Šoltés; 
‒ v rámci zapojenia do Centra pre umelú inteligenciu participujeme a spolu s Technickou 

Univerzitou v Košiciach a s AIslovakIA vedieme prípravy projektu AIbySK v celkovej sume 
14 mil. EU o výške participujúcich partnerov sa rokuje. Celý projekt je v rámci programu 
Horizon Europe – Teaming zameraný na zvyšovanie vedeckej excelencie Slovenských 
inštitúcií, tímov v oblasti AI prostredníctvom blízkej spolupráce a výmeny skúseností 
a know-how so špičkovými zahraničnými partnermi; termín na odovzdanie projektového 
zámeru 5. 10. 2021; 

‒ bola uskutočnená finančná kontrola na mieste pre projekt SK-IL RD 18-0004 (APVV – 
Izrael), ktorý bol vyhodnotený ako neúspešný, zodpovedný riešiteľ: prof. Bieliková, doc. 
M. Šimko; 

‒ zabezpečenie administrácie a medzinárodných diseminačných aktivít Horizon 2020 
projektu rurAllure, vedeného doc. Vranićom. 

Očakávané aktivity v IV. kvartáli roka 2021 
Počas mesiaca september očakávame výzvu MIRRI na podporu výskumných projektov z MIT. 
V priebehu septembra a októbra s presahom do novembra očakávame administratívne 
náležitosti spojené s prípravou projektov v rámci všeobecná výzva APVV s označením VV2021 
pre projekty so začiatkom riešenia v roku 2022. Pokračujúca spolupráca na všeobecných 
častiach žiadosti medzinárodného projektu Horizon Europe zameraného na Telemedicínu 
s termínom 21. 9. 2021, acronym: MEDICATE. Dokončenie Plánu rodovej rovnosti – GEP, 
ktorý bude od roku 2022 podmienkou vstupu do medzinárodných projektov Horizon Europe. 
Prípravu plánu, spôsoby zberu dát a konzultácie s odborníkmi z CVTI vedie Dr. Lengyelová. 
Samotný GEP plánujeme oficiálne predkladať na schválenie vedením FIIT STU v rámci jeho 
novembrového zasadnutia. Ku koncu roka 2021 očakávame vyhodnotenie bilaterálnych 
projektov APVV a zároveň aj vyhodnotenie žiadosti SASPRO2 – 2. kolo. 
Plnenie Koncepcie rozvoja 
Úspešne sme realizovali jednotné úložisko pre dáta pracovníkov CPV spolu s prístupom k nim 
mimo siete STU. Zároveň sa nám podarilo spoločne s PAM odbúrať časť papierovej byrokracie 
prostredníctvom tohto úložiska. Pracujeme na audite jestvujúcich súborov vo vzťahu k CPV. 
V rámci strednodobých cieľov sme pripravili pre coworkingové centrum plán aktivít na ZS 
2021/22. Sú pripravené podujatia a aktivity tak, aby umožnili flexibilné podriadenie sa 
pandemickým opatreniam, najmä úpravy počtu prítomných študentov, ako aj online 
participáciu na väčšine pripravovaných podujatí.  

Kolégium zobralo na vedomie. 



Zápisnica č. 03/2021 – KD FIIT STU zo dňa 21.9.2021 

Centrum výpočtových a komunikačných služieb 
 
Ing. Roman Stovíček, CSc., vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb 

● Aktuálny stav:  
o počítačová učebňa LENOVO – rekonštrukcia: dokončená elektroinštalácia; po jej revízii 

bude dorobená infraštruktúra LAN; čakáme na dodávku notebookov od Lenova 
o plánovaná prestavba učebne PU1 z počítačovej na teoretickú učebňu pre 46 študentov 
úloha 20210921/04 
Vedúci CVKS a TPO pripravia plán rekonštrukcie a predpokladaného rozpočtu rekonštrukcie 
učebne PU1. 
Zodpovední: Dr. Stovíček, p. Kandlbauer 
Termín: 28. 10. 2021 
o vymenené projektory vo Veľkej Aule (1 ks), U120 (2 ks) a U80 (2 ks); výmena 

premietacích plátien; úprava riadenia; ozvučenie 
o nákup diskového poľa pre fakultný kamerový systém 
Uznesenie 3.02/2021-KD 
Kolégium dekana FIIT STU odporúča nákup diskového poľa v hodnote 6 500 EUR. 

 
Kolégium dekana zobralo na vedomie. 
 
 
Slovenská informačná knižnica 
 
PaedDr. Pavol Baťalík, vedúci Slovenskej informatickej knižnice 

● pripravované otvorenie upravených priestorov knižnice v spolupráci s IBM a v kooperácii 
s STU podľa aktuálne epidemiologickej situácie  

● Prevádzkový poriadok SIK a Štúdia FIIT STU 
úloha 20210907/04 zo zasadnutia vedenia 7. 9. 2021 
Pripraviť prevádzkový poriadok knižnice, študovne a pre priestor štúdia. 
Zodpovedný: Dr. Kováčik, Dr. Baťalík 
Termín: do zasadnutia kolégia dekana 21. 9. 2021 
úloha 20210921/05  
Prevádzkový poriadok knižnice, študovne a pre priestor štúdia je potrebné upraviť v súlade 
s pripomienkami CVKS a TPO a predložiť na pripomienkovanie vedeniu fakulty. 
Zodpovedný: Dr. Baťalík 
Termín: asap 

● Migrácia CREPČ1 do CREPČ2 
● Publikačná činnosť 2021 

úloha 20210921/06 
Nominácie na členov edičnej rady (predseda, 1 člen za každý ústav, referent) 
Zodpovední: Dr. Baťalík a vedúci ústavov 
Termín: 5. 10. 2021 

 
 
Zamestnanecká rada 
 
Dominik Gozora, predseda zamestnaneckej rady 

● Aktuálny stav: 
o voľby do zamestnaneckej rady sa konali 17. 6. 2021 
o voľby predsedu do zamestnaneckej rady sa konali 7. – 8. 7. 2021 
o podnety od zamestnancov: 

▪ možnosť nápoja v bufete po poslednom zvýšení cien: 
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Podnet bude konzultovaný s prevádzkou bufetu prostredníctvom p. tajomníčky 
▪ stravovanie počas obdobia, keď bol bufet FIIT/FEI zatvorený a niektorí kolegovia 

nemohli čerpať nariadenú dovolenku: 
úloha 20210921/07 
Vedúci oddelení pripravia zoznam osôb, s termínom a s odôvodnením, ktorým bola 
nariadená práca počas hromadnej dovolenky v priebehu mesiaca august a zašlú na 
oddelenie PaM. 
Zodpovední: vedúci oddelení a PaM 
Termín: obratom 

 
 
Rôzne: 

● neformálne stretnutie vedenia 28. 9. 2021 zrušené kvôli VR FEI STU 
 

TERMÍNY:  Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU 5. 10. 2021 o 9.00 hod. 
Plánované zasadnutie Vedeckej rady 12. 10. 2021 o 10.00 hod. 
Plánované zasadnutie AS FIIT 19. 10. 2021 o 13.00 hod. 
Plánované zasadnutie Kolégia dekana 30. 11. 2021 o 9.00 hod. 

 
 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Slezáková 21. 9. 2021 
 
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 


