
Zápisnica č. 19/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 28. 4. 2020 
(GoogleMeet) 

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

MBA,   doc. Lacko, Ing. Palatinusová 

 
Program: 

 
1. Príkaz dekana FIIT STU č. 5/2020 o hromadnej dovolenke a čerpaní dovoleniek v 

kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU 
2. IIT.SRC 
3. Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
4. Príprava prijímacieho konania 
5. Štátnice a skúšky 
6. Rada Študijných programov – výsledky z 24. 4. 2020 a možné nové predmety 
7. TAILOR 
8. Dochádzkový systém 
9. Témy propagácie fakulty 
10. Sťažnosti doktorandov 
11. Prof. Bieliková 
12. Sfinalizovanie finančných prostriedkov z projektov 
13. Rôzne 

  
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. 
 

K bodu 1: Príkaz dekana FIIT STU č. 5/2020 o hromadnej dovolenke a čerpaní dovoleniek 

v kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU 
 
o Dekan fakulty predložil na žiadosť tajomníčky fakulty na prerokovanie a následné schválenie 

Príkaz dekana FIIT STU č. 5/2020. 

● Dr. Šoltés navrhuje doplniť príkaz dekana o bod – prípadné nečerpanie dovolenky 
zamestnancom podľa tohto príkazu je možné iba na základe žiadosti schválenej priamym 
nadriadeným a následným súhlasom dekana fakulty. 

● Vedenie súhlasí s dopracovaním návrhu Príkazu dekana FIIT STU č. 5/2020 o bod pre 
prípadné nečerpanie dovolenky zamestnancom (pozri. odrážku vyššie).  

 
Vedenie súhlasí s návrhom Príkazu dekana FIIT STU č. 5/2020 o hromadnej dovolenke a čerpaní 
dovoleniek v kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU po zapracovaní 
bodu pre prípadné nečerpanie dovolenky zamestnancom. 
 
K bodu 2: IIT.SRC 
 
o Dekan fakulty poďakoval organizátorom za kvalitnú organizáciu konferencie, jej plynulý priebeh 

a celkové zabezpečenie akcie aj v neštandardných podmienkach spôsobených koronavírusovou 
epidémiou. Vyzdvihol kvalitu úvodnej prednášky prof. Markusa Ruppa z Viedenskej technickej 
univerzity. 
● Doc. Vranić sa pridal k poďakovaniu sa organizačnému výboru konferencie. Informoval 

vedenie fakulty o pripravovanom zborníku z IIT.SRC. 
● Pripraviť a odovzdať ocenenia víťazom. 

 



K bodu 3: Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
 
o Dekan fakulty v krátkosti informoval členov vedenia o novele Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25. 4. 2020. Plné znenie novely zákona je 
k dispozícii členom vedenia k naštudovaniu. 

 
K bodu 4: Príprava prijímacieho konania 
 
o Dr. Šoltés informoval vedenie fakulty o príprave prijímacieho konania online formou. 

● Z prihláseného celkového počtu študentov na štúdium na FIIT je 244 študentov podmienečne 
prijatých, na základe ich doterajších študijných výsledkov. Informácia o ich podmienečnom 
prijatí im bude zaslaná najneskôr do 30. 4. 2020. 

 
K bodu 5: Štátnice a skúšky 
 
o Dr. Šoltés informoval vedenie fakulty, že na organizácii, spôsobe a technických podmienkach 

skúšok, ako aj štátnych záverečných skúšok, sa pracuje v spolupráci s ostatnými fakultami na 
úrovni STU. Posudzujú sa najlepšie technické riešenia a možnosti. D. Šoltés upozornil na to, že 
ako vyplynulo z prieskumu, jedným z problémov online skúšania by mohlo byť nedostatočne 
rýchle internetové pripojenie študentov (v závislosti od pokrytia signálom). 

 
o Dekan fakulty vyzval prodekanov pre štúdium, aby zabezpečili priebežné informovanie 

študentov o pripravovaných krokoch odovzdávania prác, organizácie skúšok, ukončenia 
semestra atď. (aj čiastkových - prostredníctvom AIS, FB, Askalotu). 

 
K bodu 6: Rada študijných programov – výsledky 24. 4. 2020 a možné nové predmety 
 
o Dr. Jelemenská v krátkosti zhodnotila výsledky rokovania Rady študijných programov zo dňa 

24. 4. 2020. Boli schválené zmenené podmienky ukončovania jednotlivých predmetov. 
V súvislosti s problémami pri výučbe predmetu AZA, RŠP po konštruktívnej diskusii dospela 
k konsenzu aj pri tomto predmete. 

 
o Dekan fakulty, prof. Kotuliak informoval vedenie, že dostal podnet na doplnenie dvoch nových 

predmetov do štúdia: Kvantové počítanie,  
 Moderné trendy vo fintech. 

● Dr. Jelemenská navrhuje, aby možnosť doplnenia nových predmetov do štúdia, bola 
prerokovaná na najbližšej Rade študijných programov, ktorú bude potrebné zvolať aj v 
súvislosti s výmenou garanta na predmetoch prof. Márie Bielikovej. 

● doc. Lacko navrhuje aby prednášajúci na predmetoch zostali priradení na predmetoch tak 
ako v predošlom akademickom roku, ako boli schválení Vedeckou radou FIIT STU. 

 
Úloha: 20200428/01 - Pripraviť návrh pre zmenu garanta na predmetoch, ktoré doposiaľ 
garantovala prof. Mária Bieliková, predložiť na odsúhlasenie vedeniu FIIT STU a následne na 
schválenie do Rady študijných programov FIIT STU. 
T: ASAP 
Z: Dr. Jelemenská 
 
K bodu 7: H2020 TAILOR 
 
o Dr. Ries v krátkosti informoval vedenie, že FIIT sa prostredníctvom Slovak.AI zapája do projektu 

H2020 TAILOR, financovaného Euróskou komisiou. Dnes je k projektu naplánovaná 
telekonferencia za účasti Dr. Ries, doc. Rozinajová, doc. Lacko, Dr. Lenartová. 



K bodu 8: Dochádzkový systém 
 
o Dr. Ries informoval vedenie fakulty o stave pripravenosti nového dochádzkového systému na 

uvedenie do prevádzky. V nasledujúcich dňoch prebehne inštalácia a nastavenie systému. 
Následne môže byť spustená pilotná prevádzka, do ktorej by sa mali zapojiť priamo všetci 
zamestnanci. 

 
K bodu 9: Témy propagácie fakulty 
 
o M. Karoliová poukázala na príležitosť zviditeľnenia fakulty prostredníctvom prezentácie 

kvalitných výsledkov študentov. Vyzvala riaditeľov oboch ústavov, aby identifikovali zaujímavé 
témy diplomových a bakalárskych prác, aby tieto mohli byť spropagované a predstavené širšej 
verejnosti. 

Úloha: 20200428/02 - Identifikovať zaujímavé témy diplomových a bakalárskych prác študentov, 
za účelom propagácie štúdia na FIIT, zaslať informáciu M. Karoliovej. 
T: 30. 4. 2020 
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko 
 
o Ďalšie okruhy propagácie: 

● Zaujímavé tímové projekty 
▪ TP Cup 2020 – súťaž o najlepší tím roka (koordinuje doc. J. Šimko), 

● Spolupráca s firmami, 
● Vyzdvihnutie výsledkov vedeckej práce na fakulte. 

 
K bodu 10: Sťažnosti doktorandov 
 
o Doc. Lacko informoval vedenie fakulty o sťažnostiach niektorých doktorandov, že sú nadmerne 

zaťažení objemom výučby (nad rámec ich pracovných zmlúv). 
● Dr. Šoltés navrhol, aby dotknutí doktorandi začali vypracovávať detailný denný výkaz prác, po 

dobu 3-4 týždňov. Na základe týchto výkazov sa vyhodnotí ich pracovné zaťaženie a navrhne 
sa riešenie, ako toto preťaženie eliminovať. 

● Riaditelia ústavov budú doktorandov informovať o potrebe vypracovávania a odovzdávania 
výkazu prác. 

 
K bodu 11: Prof. Bieliková 
 
o Tajomníčka fakulty informovala členov vedenia, že fakulta nemá doposiaľ vyriešený prevod 

služobného mobilného telefónu prof. Bielikovej. Boli vyčíslené náklady na využívanie služobného 
mobilného telefónu odo dňa ukončenia jej pracovného pomeru doposiaľ. Prof. Bielikovej bude 
(po úhrade uvedených nákladov za doterajšie používanie) ponúknutá možnosť prevodu 
služobného mobilného telefónu na súkromnú osobu. 

 
K bodu 12: Sfinalizovanie finančných prostriedkov z projektov - po odpočítaní dodatočných 
daňových priznaní 
 
o Tajomníčka fakulty Ľ. Palatinusová  informovala vedenie, že finančné oddelene (A. Lakušová) do 

30. 4. 2020 pripraví sumarizáciu finančných prostriedkov k jednotlivým projektom a pošle 
riaditeľom ústavov, aby mohli naplánovať čerpanie týchto prostriedkov. 

o Ľ. Palatinusová upozornila, že čerpanie prostriedkov rezervného fondu je na základe súhlasu 
kvestora STU. 

 



K bodu 13: Rôzne 
 
o Ľ. Palatinusová 

● informovala vedenie, že bola na rektorát STU odovzdaná finančná (tabuľková) časť finančnej 
Výročnej správy FIIT 2019, textová časť sa dopracováva. 

 
o Dr. Ries 

● Vyzval riaditeľov ústavov, aby dodali podklady pre vypracovanie Annual Report 2019, 
študijnú časť. 
▪ doc. Vranić sa informoval, či je tento Annual Report potrebné vydávať aj v tlačenej forme. 
▪ Dr. Ries preverí ako je to ukotvené v zákone, či je postačujúce vydať tento report iba 

v elektronickej forme, alebo je zo zákona nevyhnutné zabezpečiť aj jeho tlačenú verziu. 
● V rámci vykazovania prác na projekte ACCORD apeloval na riaditeľov ústavov, aby 

odovzdávanie výkazov prác prebiehalo priebežne a predišlo sa prípadným časovým kolíziám 
a sklzom. 

 
o doc. Vranić 

● Informoval vedenie fakulty, že sa pripravuje nové znenie na výskumnú orientáciu. Vyzval 
riaditeľov ústavov, aby si materiál preštudovali a doplnili výskumné skupiny. 

● Požiadal riaditeľov ústavov, aby ho neodkladne informovali o zámeroch ústavov podať VEGA 
a KEGA projekty. 

 
o Dr. Jelemenská 

● Požiadala doc. Lacka o finalizáciu a zaslanie návrhu oponentov DP3. 
 

o doc. Lacko 
● Informoval vedenie fakulty, že zamestnanci, ktorým k 30. 6. 2020 končia pracovné zmluvy, 

žiadajú vypísanie riadneho výberového konania na tieto pracovné pozície (vrátane 
zamestnancov na materskej a rodičovskej dovolenke).  

 
 
 
Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 28. 4. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


