
Zápisnica č. 11/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 3. 3. 2020 

 

Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, p. Karoliová, 

doc. Lacko 

Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie dekana k dianiu na fakulte, diskusia 

3. Riaditelia – informácie z činnosti na ústavoch 

- Návrh Rady študijných programov (Dr. Jelemenská) 

- Harmonogram zadávania tém BP (Jelemenská) 

- Ponuka vedeckej spolupráce  z Národnej technickej univerzity v Lutsku (Ukrajina) (Dr. 

Jelemenská) 

- Analýza rozvojového potenciálu verejných VaV organizácií s prepojením na koncept Industry 

4.0. (Dr. Jelemenská) 

4. Štúdium, veda a výskum, projekty 

6. Rôzne 

7. Úlohy, termíny 

 

K bodu 1: Dekan otvoril rokovanie a vyzval prítomných na diskusiu k dianiu na fakulte 

 

K bodu 2: 

o Dekan, informoval o dianí na fakulte: 

 každodennom 1-2 hodinovom vyhlásení štrajku zamestnancov a rokovaní so štrajkovým 
výborom, zhodnotil vyjednávanie s tým, že sa neposunuli ďalej a naplánované je ďalšie 
vyjednávanie na stredu 4. 4. 2020 o 11.00 hod. 

 študentka Kolesíková svojvoľne iniciovala dotazník pre študentov ohľadom kvality výučby, 
link na dotazník uverejnila na Askalote a nekonzultovala obsah, otázky dotazníka s riaditeľmi 
ústavov, ani študijnými prodekanmi, študentka pozvala na dnes, t. j. utorok, pani prorektorku 
doc. Bakošovú na stretnutie, kde chce dotazník prezentovať. 

 

o doc. Lacko – navrhuje vypracovať dotazníka na kvalitu predmetu v AIS pre študentov 
konkrétneho predmetu. 
 

o Dr. Jelemenská – študentka Kolesíková iniciovala stretnutie s ňou, keď už bol dotazník 
zverejnený, môže ho vyplniť hocikto, kto dostane link, skonštatovala, že práve skončila evaluácia, 
v tomto období sú študenti zahltení dotazníkmi, keďže v krátkom časovom období ich dostali 
niekoľko. 
 

o Dekan – sťažnosti na kvalitu výučby treba riešiť s  Dr. Jelemenskou – riaditeľkou ústavu 
a prodekankou pre štúdium, v najbližšom možnom čase bude zvolaná RŠP, kde sa budú členovia 
rady kvalitou zaoberať 
 

o Dr. Ries – informoval 

 ohľadom slajdov a autorstva prednášajúcich, aby sa predišlo konfliktom, odporúča na 

slajdoch uvádzať meno prednášateľa a aj autora slajdov. 



 súťaž TP CUP sa konať bude, na Askalote mal doc. J. Šimko uviesť informáciu, že súťaž je 

ohrozená a nebude. 

 

o Dekan – ak je problém, že zamestnanec nie je ochotný ďalej pokračovať v organizovaní aktivít, 
ktoré doteraz organizoval, prosí riaditeľov ústavov, aby vyzvali zamestnancov na poradách 
ústavov, že túto informáciu je nutné komunikovať najskôr s nadriadeným, čiže riaditeľom ústavu, 
resp. prodekanmi, dekanom a nie verejne (Askalot) – v zmysle zachovania zaužívaného 
pracovného postupu. 

 

ÚLOHA 2020-03-03-01 

Stretnutie ohľadom TP CUP s p. doc. J. Šimkom a dohodnúť sa na spolupráci, resp. ak bude 

neochota, organizačne súťaž zabezpečiť. 

T: ASAP 

Z: Dr. Ries 

 

o doc. Vranić – požiadal riaditeľov ústavov, aby vysvetlili zamestnancom, že za predmet je 

zodpovedný prednášateľ, tak ako to platilo vždy, každý prednášateľ je uvedený v AISe; ak 

nebude uvedený kontakt na prednášateľa, doc. Vranić je ochotný ho poskytnúť; ďalej požiadal 

študijných prodekanov, aby informovali referentky študijného oddelenia, že žiadosť študentov 

o individuálny študijný plán je na dohode študent – prednášajúci. 

 

o Dekan – informácia pre riaditeľa UISI – s Dr. K. Rástočným sa na pokračovaní vedenia predmetu 

nedohodli, predmet mu bol odobraný  

 prosí riaditeľov, aby na stretnutiach ústavov informovali zamestnancov, ktorí sú zapojení do 

štrajku, že im bude úmerne k vyhlásenému trvaniu štrajku krátený plat. 

 informoval o výpovediach zmlúv o výskumnej spolupráci spol. Zľava dňa, Pixel Federation, 

v prípade Pixel Federation aj návrh na dohodu o ukončení zmluvy o partnerstve. Ide o zmluvy, 

z ktorých boli vyplácané štipendiá. Informoval o stanovisku hlavného kontrolóra a dekan 

informoval, že vzniesol rozpor k stanovisku. Tiež dostal stanovisko kvestora STU a informoval, 

že tak ako sa štipendia účtovali, ďalej neúčtovať, bude treba príjmy od spoločností dodaniť 

z vlastných zdrojov, treba prehodnotiť a je nutné podľa názvy zmlúv s ich obsahom. 

 

Úloha-2020-03-03-02  

Skontrolovať záväzky vyplývajúce z plnenia uzatvorených zmlúv so spol. Zľava dňa a Pixel 

Federation 

T: ASAP 

Z: riaditeľ UISI – doc. Lacko 

 
 
K bodu 3:  
o Dr. Jelemenská predniesla: 

 návrh Návrh Rady študijných programov RŠP: 

Podľa čl. 11 ods. 4 Organizačného poriadku FIIT STU je RŠP zložená z garantov 
študijných programov. Dekan môže do RŠP vymenovať aj prodekanov 
a spolugarantov… Štatút RŠP neuvažuje s odmietnutím členstva, hoci ide o poradný 
orgán dekana 



 
Predsedníčka: Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (prodekan) 
Členovia: 
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (garant B-IB, spolugarant – D-IIS, KSP-A3 - I-IB, B-INFO), 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (garant I-IS2,3), 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.(garant I-IT2,3, B-IT), 
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (garant D-AI, KSP-A3 - B-IB), 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (garant I-IB, spolugarant - D-AI, KSP-A3 - B-IT), 
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (spolugarant - D-AI, KSP-A3 - I-IT), 
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (spolugarant - D-IIS, KSP-A3 - B-IB, I-IS2,3), 
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. (KSP-A3 - I-IB, B-IB), 
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (KSP-A3 - I-IT, B-IT) 
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (KSP-A3 - I-IS), 
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (KSP-A3 - B-INFO, I-ISS, I-SI), 
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (KSP-A3 - I-ISS, I-SI), 
Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (prodekan) 
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Horniaková 

 
o Harmonogram zadávania BP  - IB-18, INFO - 150, IT - 10 3. 3. 2020 - 15. 3. 2020 - vloženie zadaní 

do systému Yonban na schválenie - IB, INFO, IT 

 16. 3. 2020 – 22. 3. 2020 – schvaľovanie/vrátenie na opravu – garant/riaditeľ ústavu 

 29. 3. 2020 - ukončenie opravovania zadaní – na schválenie po oprave 

 3. 5. 2020 – 18. 5. 2020 – registrácia, konzultácie, prideľovanie BP 
 

o Ponuka vedeckej spolupráce z Národnej technickej univerzity v Lutsku (Ukrajina) – odporúča sa 
záujemcom priamo kontaktovať uvedené osoby 

 
o Analýza rozvojového potenciálu verejných VaV organizácií s prepojením na koncept Industry 

4.0. (Jelemenská) 

 Industry 4.0 - list 

 Industry 4.0 

 Industry 4.0 - dotaznik 

 Industry 4.0 - pracovisko 
 
 
K bodu 4:  
 
o Dr. Šoltés 

 SCIO zmluvy pripravené na podpis, najbližší termín testov bude 4. 4. 2020 

 doktorand Ing. Hucko požiadal o presušenie štúdia 

 ukončenie evaluácie 

 informoval o počte prihlášok – 205, minulý rok k tomuto dátumu ich bolo 267 

 
o doc. Vranić  

 informoval o porade prodekanov STU pre vedu, výskum 

 informoval o ponuke spolupráce z USA 

 prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium sa stal prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

 

o prof. Čičák 

 otázka pre p. riaditeľa UISI ohľadom zabezpečenia prednášky pre SOFTEC 

https://drive.google.com/open?id=1mDM4q7cqG8uGKX3oWu7F3SzYzWFgMDGQ
https://drive.google.com/open?id=1iT6G2HHV6gsAvvK8YIUaJN4Tr9SYzoXa
https://drive.google.com/open?id=1NEEn-r1_E-uyOoNVYmOn8Fui0iDhrH2d
https://drive.google.com/open?id=1BgzlVpEwLulPhAfALmyK_0dwzPsuerqO


 

o p. Karoliová 

 informovala o Univerzitnom technologickom inkubátore STU 

 otázka ohľadom fungovania inkubátora na FIIT 

 je záujem z ich strany o prednáškové miestnosti 

 treba doriešiť otázku financovania zatiaľ sa požiadavky na miestnosti budú riešiť ad-hoc 

 informovala o  konferencii „Be ready for the future“, ktorá by sa mala konať 18. 9. 2020  – 
otázka na prodekanov v súvislosti s termínom akcie, či nebude kolidovať s výučbou 

 
 
o Dr. Ries  

 refundačný projekt – mešká sa s výkazmi dochádzky za rok 2016/17, budúci týždeň 2018/19, 
prosí riaditeľov, aby apelovali na zamestnancov na ústavoch 

 projekt Accord – dokumenty sú zaslané na rektorát a začne sa vykazovať dochádzka, prosí 
riaditeľov ústavov, aby informovali zamestnancov ústavov, ak nechcú, nemusia byť vo 
výkazoch dochádzky k projektu Accord 

 
 
K bodu 5: Rôzne 
 
o Cena J. Murgaša – súťaž – p. dekan prosí riaditeľov a študijných prodekanov informovať 

vedeckých pracovníkov a študentov. Bližšie informácie o podmienkach súťaže im budú zaslané 

emailom. 

 

o v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom je na výveske 

v AIS zverejnená informácia z MŠVaV SR s usmernením od Hlavného hygienika SR. 

 

ÚLOHA-2020-03-03-03 

Informovať zamestnancov o zverejnenom usmernení Hlavného hygienika SR a zvážiť nutnosť 

cestovania do rizikových oblastí (konferencie) 

T: ASAP 

Z: riaditelia 

 
o darovanie 1 % z príjmu z dane PO (FIIT STU) – Návrh prijímateľa: Nadácia pre rozvoj informatiky, 

IČO 31751326  

 

UZNESENIE-2020-03-03-01 

Vedenie súhlasí s darovaním 1 % z príjmu z dane PO (FIIT STU) Nadácii pre rozvoj informatiky IČO 

31751326 

 
 
K bodu 6: Kontrola úloh 

 
Úloha: 20200225/01 - p. Karoliová, poverená zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre 
komunikáciu  FIIT, v úzkej spolupráci so študentmi (zástupcami  študentov) vypracuje návrh pravidiel 
a formát používania platformy Askalot, ktorý predloží vedeniu na schválenie. 
T: 17. 3. 2020 
 Z: M. Karoliová – trvá 



 
Úloha: 20200225/02 - prodekanka poverená pre štúdium, zahraničie a mobility, pripraví nominácie 
ľudí do Rady študijných programov FIIT, osloví a prerokuje s nimi ich záujem byť členom RŠP. 
Následne pripraví finálnu nomináciu členov RŠP FIIT a predloží vedeniu na prerokovanie a schválenie. 
T: ASAP 
 Z: Dr. Jelemenská - splnená 
 
Úloha: 20200225/03 - riaditeľ ústavu UISI navrhne tému/prednášku, ktorú by prednášajúci FIIT 
v rámci spolupráce so spoločnosťou SOFTEC odprednášal v spoločnosti SOFTEC. 
T: 17.3.2020 
 Z: doc. Lacko – trvá 
 
Úloha: 20200225/04 - Dr. Šoltés, v úzkej spolupráci s riaditeľmi ústavov UISI a UPAI pripravia 
jednoduchý mechanizmus (dotazník), prostredníctvom ktorého by študenti mohli priebežne hodnotiť 
kvalitu prednášok, cvičení, vyučujúcich aj v priebehu semestra. 
T: ASAP 
Z: Dr. Šoltés – trvá 
 
 
K bodu 7:  
 
Nové úlohy  
ÚLOHA-2020-03-03-01 

Stretnutie ohľadom TP CUP s p. doc. J. Šimkom a dohodnúť sa na spolupráci, resp. ak bude neochota, 

organizačne súťaž zabezpečiť 

T: ASAP 

Z: Dr. Ries 

 

ÚLOHA-2020-03-03-02  

Skontrolovať záväzky vyplývajúce z plnenia uzatvorených zmlúv so spol. Zľava dňa, s. r. o. (Creative 

web) a Pixel Federation, s. r. o. 

T: ASAP 

Z: doc. Lacko 

 

ÚLOHA-2020-03-03-03 

Informovať zamestnancov o zverejnenom usmernení Hlavného hygienika SR a zvážiť nutnosť 

cestovania do rizikových oblastí (konferencie). 

T: ASAP 
Z: riaditelia 
 
Termíny: 

 Stretnutie akademickej obce – plánuje sa po voľbách do AS FIIT STU a mal by ho zvolať 
predseda senátu 

 IIT.SRC do 11.3. 2020 pripraviť články 

 Kolégium rektora – 9. 3. 2020 o 10:00 hod. 

 porada Vedenia FIIT budúci týždeň v utorok o 10:00 hod. 
 
Zapísla: Mgr. Zuzana Kozíková 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


