
Zápisnica č. 24/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 9. 6. 2020 
(GoogleMeet) 

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

doc. Lacko, Ing. Palatinusová 

 
 
Program: 
1. Štúdium 
2. Rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. 
V krátkosti informoval o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FIIT 
STU, ktoré sa konali 4. 6. 2020. Skonštatoval, že po prvom zasadnutí a voľbe predsedu AS FIIT (ktoré ešte 
zorganizuje predseda AS STU, prof. Peciar) bude Akademický senát FIIT STU opäť plne funkčný. 
Dekan predloží prvý materiál na zasadnutie AS FIIT (schválenie prodekanov, vedecká rada, disciplinárna 
komisia, hospodárenie za rok 2019 a rozpočet 2020). 
Dekan zároveň požiada Gabrielu Hozovú o pozastavenie si členstva v senáte, aby nebol senát po krátkej 
dobe opäť nefunkčný. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala členov vedenia o stave 

pripravenosti štátnych záverečných skúšok bezkontaktnou formou. Tajomníci a členovia štátnicových 
komisií majú možnosť vyskúšať si funkčnosť systému a prácu v skúšobných komisiách dnes, 9. 6. 2020 
o 15.00 hod., o čom sú aj informovaní. Verejný priamy prenos štátnic bude v doméne stuba.sk. 
 

o Dr. Šoltés, prodekan poverený pre štúdium, informoval vedenie o priebehu cvičného testu pre 
prijímacie konanie na štúdium na FIIT. Skonštatoval, že testu sa zúčastnilo 386 účastníkov a prebehol 
bez problémov. Systém je teda pripravený a funkčný pre prijímacie konanie formou online testu dňa 
15. 6. 2020.  

o Dr. Šoltés informoval, že riaditeľ UISI doc. Lacko, predložil zoznam školiteľov pre Ing. a Bc., ktorí majú 
byť priradení na predmety namiesto prof. Bielikovej. Výmenu školiteľov v systéme AIS sprocesuje 
študijné oddelenie. 

o Dr. Šoltés informoval, že riaditeľ UISI doc. Lacko stále nepredložil garanta PhD. po prof. Bielikovej – je 
potrebné pripraviť návrh. 

 
 
K bodu 2: Rôzne 
 
o Tajomníčka fakulty, Ing. Palatinusová, v krátkosti informovala vedenie fakulty o tvorbe rezerv 

a opravných položiek a spôsobe určenia hladiny významnosti pre rok 2020. 
● Zároveň predložila vedeniu fakulty na schválenie dokument:  

▪ Vnútorný predpis č. 2/2020: "Stanovenie hladiny významnosti pre tvorbu rezerv, opravných 
položiek, časového rozlíšenia nákladov a výnosov a opráv nákladov a výnosov minulých 
účtovných období FIIT STU " 

 
UZNESENIE: Vedenie FIIT STU prerokovalo obsah Vnútorného predpisu č. 2/2020 a súhlasí so stanovenou 
výškou hladiny významnosti. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Rczym3V-5ozRNgX_Xq2Nddtsuz2Vu3r6/edit


o Dekan fakulty, prof. Kotuliak, informoval, že všetci dekani STU boli kvestorom požiadaní o 
pripravenosť na scenár možného poklesu dotácie o 5 % / 10 % / 15 %. Na niektorých fakultách sa 
odborové organizácie zaoberajú možnosťou znižovania osobných hodnotení.   

 
o Dr. Jelemenská bola požiadaná o dodanie materiálov a vysvetlenie predložených návrhov Rade 

študijných programov. 
 
o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala členov vedenia, že STU bola p. 

Bendíkom, zástupcom spoločnosti Takeda, oslovená na spoluprácu. Spoločnosť Takeda je jednou 
z TOP10 farmaceutických spoločností. Majú záujem o spoluprácu s fakultami FEI, FCHPT a FIIT, najmä 
formou pracovnej praxe pre študentov. Dr. Jelemenská navrhuje určiť kontaktnú osobu za FIIT, ktorá 
by zastupovala fakultu v prípade rokovaní o spolupráci s uvedenou spoločnosťou. 
 

o Dr. Jelemenská predostrela vedeniu fakulty ponuku na Webex Enterprise Solutions. 
● Ponuka zahŕňa: 

▪ balíček 5 ks licencií – cca 3000,-- € / rok; 
▪ plus poradenstvo (t. j. celková suma cca 3800,-- €) 

● Prof. Kotuliak navrhuje, aby si členovia vedenia ponuku podrobne preštudovali a zvážili, či je 
výhľadovo tento nástroj pre fakultu prínosný (aj so zreteľom na prípadné rozšírenie výučby 
bezkontaktnou formou, ako ďalšieho spôsobu výučby popri prezenčnej forme). Predloženú 
ponuku vedenie opätovne prerokuje na jednom z ďalších rokovaní. 
 

o Prof. Čičák v krátkosti informoval vedenie o kľúčových otázkach prerokovaných na zasadaní Kolégia 
rektora STU dňa 8. 6. 2020. 
 

o Riaditeľ UISI, doc. Lacko upozornil vedenie, že v súvislosti so štátnymi záverečnými skúškami sa zvýšil 
záujem pedagogických pracovníkov pracovať na fakulte (najmä z dôvodu stability WIFI pripojenia 
počas online skúšok). Dekan fakulty skonštatoval, že vzhľadom na postupné uvoľňovanie obmedzení 
v súvislosti s koronavírusovou krízou, spôsobenou šírením COVID-19, zvýšený pohyb pracovníkov (pri 
dodržaní predpísaných hygienických a epidemiologických požiadaviek) na fakulte nebude problém.  

 
o Dekan fakulty, prof. Kotuliak, požiadal o návrh členov do akreditačnej komisie za FIIT STU do 

30. 6. 2020 
  
o Dekan fakulty, prof. Kotuliak informoval členov vedenia, že vzhľadom na plánované štátnice 

kolidujúce časovo s termínom porady vedenia FIIT, bude náhradný termín najbližšieho zasadnutia 
vedenia FIIT včas oznámený e-mailom. 

 
 
 

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 9. 6. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


