
 

Zápisnica č. 01/2022 zo zasadnutia Kolégia dekana FIIT STU dňa 08. 03. 2022 

 

 

 
 
PRÍTOMNÍ:  
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD. 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 
doc. Dr. techn. Ing. Michal Ries 
Ing. Ľubica Palatinusová 
Ing. Ján Lang, PhD. 
Ing. František Horvát, PhD. 
Ing. Roman Stovíček, CSc. 
PaedDr. Pavol Baťalík 
Dominik Gozora 
Ing. Peter Bakonyi (v zastúpení – Michal Pidanič) 
 
PRIZVANÍ: 
Ing. Eva Körmendy 
Mgr. Zuzana Kozíková 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Aktuálne informácie 
3. Štúdium a starostlivosť o študentov 
4. Veda a výskum 
5. Spolupráca s praxou 
6. Financie 
7. Propagácia 
8. Personalistika 
9. AS FIIT STU 
10. Študentská časť AS FIIT STU 
11. Centrum priemyselného výskumu 
12. Centrum výpočtových a komunikačných služieb 
13. Slovenská informačná knižnica 
14. Zamestnanecká rada 
15. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Dekan privítal prítomných členov KD FIIT STU a otvoril zasadnutie. 
 
K bodu 2: Aktuálne informácie 
Dekan informoval o nasledovnom: 

● letný semester AR 2021/2022 začal prezenčnou formou výučby, veľké prednášky sú v režime 
online  

● opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID - 19 sa uvoľňujú 
● vojna na Ukrajine má dopad aj na ukrajinských študentov študujúcich na FIIT STU, majú 

problém s platobnými kartami, prepad meny na Ukrajine, problém zaobstarať si doklady, 
dokumenty 
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● Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 bol zverejnený, 
dotačná zmluva však ešte nebola podpísaná, funguje sa v provizóriu 

● kontrola plnenia úloh z KD FIIT STU zo dňa 30. 11. 2021 a porady Vedenia FIIT zo dňa 
22. 02. 2022 
 

K bodu 3: Štúdium a starostlivosť o študentov  
Prodekan Dr. Šoltés informoval o nasledovnom: 

● semester beží kontinuálne bez väčších problémov v hybridnom režime 
● vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s vojnou na Ukrajine a jej dopadov na našich študentov 

a v súlade s uznesením krízového štábu sa FIIT STU pripravuje na poskytnutie štipendií 
študentom dotknutým vojnou. 
FIIT má celkovo v Bc. a Ing.: 

○ 4 študentov z Bieloruskej republiky 
○ 14 študentov z Ruskej federácie 
○ 59 študentov z Ukrajiny 

● aktuálne hodnotí začiatok výučby prezenčnou formou ako správny krok, nakoľko aj toto 
rozhodnutie prispelo k tomu, že ukrajinskí študenti sú fyzicky na fakulte a teda boli uchránení 
od brannej povinnosti.  

● obracia sa so žiadosťou na riaditeľov ústavov, aby učitelia zabezpečujúci predmet na ich 
ústavoch svojvoľne nemenili formu výučby (online/prezenčne), resp. je potrebné zmenu 
nahlasovať prodekanom pre štúdium kvôli rozvrhu 
 

Prodekanka Dr. Jelemenská požiadala vedúceho pracovníka pracoviska CVKS Dr. Stovíčka o súčinnosť 
oddelenia v prípade, keď napr. vyučujúci ohlási z karanténneho dôvodu zmenu formu výučby na online, 
aby prítomným študentom na fakulte umožnili vstup do počítačových učební. Vedúci pracoviska 
vyjadril, že pracovisko samozrejme súčinnosť poskytne, len je dôležité, aby sa žiadosť na službu CVKS 
dostala a dostatočne vopred. 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 4: Veda a výskum 
Prodekan doc. Vranić neuviedol príspevky do diskusie 
 
K bodu 5: Spolupráca s praxou 
Riaditeľ pracoviska CDV prof. Čičák neuviedol príspevky do diskusie 
 
K bodu 6: Financie 
Tajomníčka Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom: 

● na základe harmonogramu účtovných prác na STU sme k 7.3.2022 odovzdali Výkaz ziskov a 
strát. FIIT na základe 1. verzie (pred korekciami zo strany R STU) dosahuje celkový kladný 
hospodársky výsledok vo výške 13 963,-- EUR pred zdanením.  
HV je v členení na: 
- hlavná nezdaňovaná činnosť: zisk 15 752,-- EUR,  
- zdaňovaná činnosť: strata -1 789,-- EUR 

● Novelizácia zákonom č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite, s platnosťou od 01. 03. 2022 
- je nutné aby, vedúci oddelení a riaditelia pracovísk, ktorí sú účastníkmi procesu základnej 

finančnej kontroly (FO) postupovali v súlade s novelou zákona 
- v súvislosti s novelizáciou bude účastníkom procesu finančnej kontroly zaslané doplňujúce 

usmernenie o povinnosti aktualizovať doklady FO  
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● Bola schválená metodika MŠ SR na rozpis dotácií VVŠ pre rok 2022 
- STU dotácia spolu: 66 757 793,-- EUR (pokles o 2 365 960,-- EUR) 
- pokles: -3,4224 %  
- program 07711: 36 470 940,-- EUR (pokles o -1 451 861,-- EUR) 
- program 0771201: 24 583 934,-- EUR (pokles o -708 461,-- EUR) 
- program 07715: 5 702 919,-- EUR (pokles o -205 638,-- EUR) 

 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 7: Propagácia 
Vedúca oddelenia OPM Ing. Körmendy informovala o nasledovnom: 

● prebieha kampaň na nábor nových študentov, na ktorej bude oddelenie do konca mesiaca ešte 
intenzívne pracovať (stredné školy, články, web, sociálne siete, Refresher – video) 

● plánujú sa eventy, ktoré si študenti obľúbili – spoločenské hry, gaming eveningy 
● odborné prednášky s partnermi/sponzormi, napr. Kybernetické útoky – budú pre študentov 

FIIT STU prezenčne. Tu potrebuje p. vedúca pomôcť s témami. 
● odborné témy, ktoré môžu interní zamestnanci odprednášať, navrhuje p. vedúca robiť vo 

forme webinárov pre širokú verejnosť – čo vidí ako skvelú príležitosť na propagáciu fakulty 
● oddelenie chce zapojiť študentov do eventov a ostatných mkt aktivít na fakulte – majú prvého 

dobrovoľníka  
● buduje sa vizuálna identita fakulty – merch, online vizuály, tlač. 
● budovanie mena fakulty – PR, videá, fotky do médií a tlačených materiálov na profesionálnej 

úrovni 
● oddelenie pracuje na eventoch cielených na oslovenie doktorandov – prvý taký event plánujú 

zorganizovať v apríli 
● pracuje sa na úprave a aktualizácii fakultného webu 
● oddelenie chce osloviť aj sponzorov a zo získaných prostriedkov pokryť časť marketingových 

nákladov 
 

Kolégium zobralo na vedomie. 
 

K bodu 8: Personalistika 
Prodekan Dr. Šoltés informoval o nasledovnom: 

● k dnešnému dňu boli výberové konania na 4 funkčné miesta – odborný asistent (1x Aj, 3x Info) 
 
K bodu 9: AS FIIT STU 
Predseda AS FIIT STU Dr. Lang informoval o nasledovnom: 

● pogratuloval prítomným ženám k sviatku MDŽ 
● zasadnutie AS FIIT STU sa plánuje na 22. 03. 2022 o 13.00 hod. zároveň požiadal prítomných 

vedúcich pracovníkov o prípravu bodov do programu senátu  
 
K bodu 10: Študentská časť AS FIIT STU 
Zástupca študentov M. Pidanič (zástup Ing. Bakonyiho – predsedu ŠČ AS FIIT STU): 

● otázka na poskytovanie informácií študentov prostredníctvom sociálnych sietí (napr. otvorenie 
bočného vchodu do budovy) 
- prodekan Dr. Šoltés – informácie interného charakteru sú študentom zasielané 

prostredníctvom AIS, resp. vnútornou komunikačnou platformou Discord. 
 
K bodu 11: Centrum priemyselného výskumu 
Vedúci pracoviska CPV Dr. Horváth informoval o nasledovnom: 
➢ Personálny pohľad 
V súčasnosti oddelenie pozostáva zo 7-mich zamestnancov, z toho 4 na 100 % úväzok. 
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Štruktúra projektov 
V súčasnosti oddelenie eviduje a napomáha pri realizácii projektov v rámci schémy APVV – 4, VEGA – 
1, KEGA – 1, EŠIF – 7, H2020 – 1, SASPRO2 -2, COST – 4, Mladí výskumníci – 2, EIT Digital Summer School 
– 1, celkom 23 projektov. Ďalej evidujeme a čakáme na rozhodnutie projektových žiadostí v rámci APVV 
– 10, VEGA – 1, KEGA – 2, COST – 1, H2020 Lehocki -1, EŠIF – 3, celkom 18 projektov. 
Prehľad aktivít od zasadnutia zo dňa 30. 11. 2021 

●  fakulta získala projekt APVV H-Europe vo výške 5 tis. eur, 
●  fakulta získala projekt SASPRO2 – Dr. Kováč vo výške 200 tis. eur, 
●  fakulta získala APVV Bilat. SVK – SRB – Dr. Hou vo výške cca 3 tis. eur, 
● fakulta bude participovať na realizácii EIT Digital Summer School na tému Cybersecurity for 

Blokchain, inicatíva Rek STU, 
● fakulta bude participovať na realizácií Rozvojového projektu STU T6 Vznik podporných centier, 

rozpočet cca 16 tis. eur, 
● boli zamietnuté 4 žiadosti projektov v rámci výzvy APVV Bilaterálne SRB, PL, CHN, UA, 
● bol zamietnutý projektový zámer Horizon Europe Teaming AI.by.SK Lighthouse, na ktorom sme 

spolupracovali s AIslovakIA, projekt získal 7,5 b (8 b threshold, 8,5 b podporené projekty), 
● príprava podkladov ponuky služieb fakulty pre MSP so zameraním na zvyšovanie povedomia 

a vzdelávania v oblasti CybeSec a AI v rámci medzinárodného projektu European Digital 
Innovation Hubs – EDIH SCDI, žiadateľ ITAS, 

● bol podaný projektový zámer Horizon Europe Twinning – BICYCLE 
● bol podaný na Norway Grants,  
● bol bodaný na VA projektový zámer CEVIS – iniciatíva Rek , 
● bol podaný na VA projektový zámer,  
● v rámci aktivít WorkZone bolo realizované podujatia Online hry, prednáška na tému 

Kubernetes a Hackni Elviru, zároveň boli realizované práce v rámci interných projektov GitLab, 
Elvíra a Rezervačný systém knižnice.  

 Očakávané aktivity v rámci I. kvartáli roka 2022 
● vyhodnotenie výzvy APVV VV21,  
● vyhodnotenie výzvy APVV Bilat. SVK – ČR – 3 projekty, 
● vyjadrenie voči námietke k rozhodnutiu APVV Bilat. SVK – SRB – doc. Vranić, 
● podanie projektu Open SienCE (HORIZON – CSA), 
● dokončenie medzinárodného projektu Erasmus+ EULIST, špecificky Task 2.2 – AI nástroje 

a Task 2.3 – Cybersecurity. 
➢ Finančný prehľad 
V rámci finančného prehľadu vedúci oddelenia uvádza bilanciu v rámci aktuálne riešených projektov 
financovaných z EŠIF. Celková výška podaných ŽoP na uplatnenie si personálnych výdavkov v roku 2022 
predstavuje sumu cca 15 tis. eur, pričom očakávame certifikáciu ŽoP z predchádzajúceho obdobia vo 
výške cca 150 tis. eur.  
 
Kolégium zobralo na vedomie. 
 
K bodu 12: Centrum výpočtových a komunikačných služieb 
Vedúci pracoviska CVKS Ing. Stovíček informoval o nasledovnom: 

● informácie o začiatku letného semestra z pohľadu pracoviska CVKS 
● aktuálny stav bývalej PU1 – prerábka na teoretickú učebňu pracoviskom CVKS je dokončená 
● plán verejného obstarávania (VO) na rok 2022 – požiadal vedúcich pracovníkov, riaditeľov 

o pripomenutie na porade ústavu, aby jednotlivý vedúci projektov na ústavoch plán vyplnili 
(žiadosť bola zaslaná e-mailom), tvorba plánu VO vyplýva zo zákona 

 
Úloha 1.1/2022 – Zabezpečiť revíziu a BOZP učebne PU1 
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Z: Ing. Palatinusová 
T: 11. 03. 2022 
 
K bodu 13: Slovenská informačná knižnica 
Vedúci pracoviska SIK PaedDr. Baťalík informoval o nasledovnom: 

● študovňa je otvorená pre študentov počas pracovných dní aj cez víkend v čase 7.00 – 22.00 
hod. 

● od 01. 02. 2022 sa na základe novej vyhlášky realizuje nová evidencia publikačnej činnosti 
a dokončuje sa evidenčná činnosť z predchádzajúcich rokov 

● do programu zasadnutia KD FIIT STU dňa 31. 05. 2022 bude na schvaľovanie zaradený nový 
Knižničný a výpožičný poriadok SIK so zapracovanými pripomienkami 

 
K bodu 14: Zamestnanecká rada 
Predseda Zamestnaneckej rady FIIT STU Dominik Gozora informoval o nasledovnom: 

● Aktuálne informácie zo zasadnutia Výboru Univerzitnej odborovej organizácie (UOO STU) – 
stravný príspevok na jedlo “Gurmán” poskytované stravovacou spol. Delikanti na FEI STU je 
dvojnásobný 

● KZ na rok 2022 – rektorát si vyžiadal 30 dní na pripomienkovanie návrhu KZ na rok 2022 
- zamestnanci, ktorí dostávajú gastrolísky, môžu požiadať namiesto lístkov o finančný 

príspevok  
- požiadavka na zvýšenie hodnoty gastrolístka na 5 EUR 

● Zamestnanecká rada FIIT STU schválila návrh príkazu dekana na povinné čerpanie dovolenky 
 
K bodu 15: Rôzne 

● tajomníčka Ing. Palatinusová informovala, že platobný terminál v bufete FIIT by mal byť 

nainštalovaný do konca tohto týždňa  

● tajomníčka Ing. Palatinusová informovala o ponuke rehabilitačno-tonizačného cvičenia pre 

ženy FIIT na FEI 

- 1x po hodine cvičenia v týždni, plán je ponúknuť 2 termíny 

- v čase od 8.00 do 14.00 hod. 

- budú oslovení vedúci pracovníci ústavov, pracovísk, oddelení 

- podľa záujmu bude termín upresnený 

● prodekan doc. Vranić navrhol revíziu procesu tvorby aliasov na fakulte 

 

TERMÍNY: 

VR FIIT STU – 15. 03. 2022 o 10.00 hod.  

AS FIIT STU – 22. 03. 2022 o 13.00 hod.  

Vedenie fakulty – 29. 03. 2022 o 9.00 hod.  

Kolégium dekana – 31. 05. 2022 o 9.00 hod.  

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková 

 

Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 


