
Zápisnica č. 26/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 23. 6. 2020 
(Googlemeet) 

 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić, doc. Chudá (zástup za doc. Lacka),  

  prof. Čičák, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Karoliová, MBA 
Neprítomní:  doc. Lacko 

 
 
Program: 
 
1. Štúdium 

● Príkaz dekana č. 7/2020 - Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia 
protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 

● Prijímacie konanie Bc. 
● Prijímacie konanie Ing. 
● Prijímacie konanie PhD. 
● Promócie – plán 
● Určenie výšky školného na akademický rok 2021/22 
● Zmena štipendijného poriadku STU 
● Spolupráca medzi univerzitami STU a UK v ponúkaní výberových predmetov fakúlt 
● Kontrola pracovnoprávnych vzťahov na FIIT (na žiadosť dekana od obdobia nefunkčnosti AS STU) 

2. Rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dekan fakulty, prof. Kotuliak, v krátkosti zhrnul priebeh záverečných štátnych skúšok Bc. a Ing. 

štúdia. Poďakoval sa všetkým pracovníkom, členom skúšobných komisií, riaditeľom ústavov za 
organizáciu a plynulý priebeh skúšok. 

 
o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala vedenie fakulty o pripravovanom 

vyhodnotení štátnic, ktoré bude slúžiť ako podklad pre ocenenie najlepších bakalárskych 
a diplomových prác študentov. Dokument bude predložený na prerokovanie a schválenie ocenených 
prác (na rokovanie dňa 30. 6. 2020 o 9.00 hod. budú pozvaní predsedovia štátnicových komisií, 
dekan a prodekani fakulty). 

 
o Príkaz dekana č. 7/2020 – Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia 

protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 
● Dr. Šoltés v krátkosti informoval členov vedenia o obsahu predkladaného materiálu. 

 
UZNESENIE: Vedenie schválilo vydať predložený „Príkaz dekana č. 7/2020: Opatrenia na odstránenie 

nedostatkov zistených preverením oznámenia protispoločenskej činnosti na Fakulte 
informatiky a informačných technológií STU”. 

 
o Prijímacie konanie Bc. 

● Dr. Šoltés informoval vedenie, že prebieha vyhodnotenie prijímacieho konania na Bc. štúdium. 
Plán je prijať nasledovné počty študentov: 
● 3-ročné štúdium – cca 400 uchádzačov, 
● 4-ročné štúdium – cca 200 uchádzačov (preradenie na vlastnú žiadosť z trojročného na 

štvorročné štúdium). 
● Dr. Jelemenská navrhuje, aby pracovníkom ktorí participovali na prijímacom konaní, bola, okrem 

poďakovania, priznaná aj finančná odmena. Dekan fakulty, prof. Kotuliak požiada tajomníčku 



fakulty Ľ. Palatinusovú, aby informovala riaditeľov ústavov o výške finančných prostriedkov, ktoré 
môžu na tento účel rozdeliť pracovníkom podieľajúcim sa na príprave a organizácii prijímacieho 
konania Bc. štúdia. 

 
o Prijímacie konanie Ing. 

● Dr. Šoltés informoval členov vedenia, že prijímacia skúška uchádzačov mimo fakulty na Ing. 
štúdium prebehne prezenčnou formou dňa 30. 6. 2020. Iba v prípade zahraničných záujemcov 
o štúdium prebehne bezkontaktne (online), preto požiada doktorandov o spoluprácu pri online 
dozore. 

● doc. Chudá upozornila, že v prípade zahraničných študentov je vhodné uskutočniť aj komunikáciu 
prostredníctvom Skype a preveriť tak úroveň znalosti slovenského jazyka, keďže výučba prebieha 
v slovenčine. 

 
o Prijímacie konanie PhD. 

● Dr. Šoltés informoval, že písomná časť prijímacieho konania na PhD. štúdium je naplánovaná 
prezenčnou formou dňa 1. 7. 2020 o 9.00 hod. (2 študenti online formou), následne sa ústna časť 
uskutoční o 13.00 hod. popoludní. 

 
o Promócie – plán 

● Termín Ing. promócie je predbežne naplánovaný na 10. 9. 2020 (v troch behoch), záujem 
študentov o promóciu a presné počty sa finalizujú. 

● Na základe rozhodnutia vedenia fakulty Bc. promócie v tomto akademickom roku organizované 
nebudú. 

 
o Určenie výšky školného na akademický rok 2021/22 

● Členovia vedenia v krátkosti prediskutovali plánované poplatky na nasledujúci akademický rok. 
 
UZNESENIE: Vedenie schválilo ponechať výšku poplatkov na akademický rok 2021/22 pre všetky typy 

štúdia bez zmeny, tak ako boli nastavené v aktuálnom akad. roku. 
 

o Zmena štipendijného poriadku STU 
● Dr. Šoltés v krátkosti informoval vedenie fakulty, že na porade prodekanov STU dňa 22. 6. 2020 

kvestor STU informoval, čím zároveň potvrdil skutočnosť, že FIIT neodviedla dane, ako aj možné 
nelegálne zamestnávanie študentov v období 2016 – 2019, pričom FIIT bola jediná fakulta, ktorá 
tak konala, okrem FCHPT v roku 2019, 

● z tohto dôvodu kvestor STU pripravuje zmenu štipendijného poriadku tak, aby sa podobné chyby, 
ktoré boli identifikované na FIIT v budúcnosti neopakovali. 

● Po finalizácii bude dokument zaslaný členom vedenia k preštudovaniu. 
 

o Spolupráca medzi univerzitami STU a UK v ponúkaní výberových predmetov fakúlt 
● Dr. Jelemenská informovala vedenie fakulty, že STU podpísala s Univerzitou Komenského dohodu 

o recipročnej možnosti štúdia na výberových predmetoch oboch univerzít. Predpoklad je, že 
v rámci tohto programu pôjde rádovo o jednotlivcov, ktorí budú mať záujem o štúdium 
výberových predmetov na FIIT. 
 

o Voľby do študentskej časti AS FIIT prebehnú najskôr v septembri 2020 najmä z dôvodu upresnenia 
voličov študentskej časti vzhľadom k súčasnému priebehu ukončovania štúdia. 
● AS STU požiadal právne oddelenie rektora o vypísanie týchto volieb, 
● materiál bude predložený legislatívnej komisii – ide o 2 študentské miesta. 

 
o Kontrola pracovnoprávnych vzťahov na FIIT (na žiadosť dekana od obdobia nefunkčnosti AS FIIT). 

● Rektor požiadal v nadväznosti na požiadavku Správnej rady STU o vypracovanie tohto dokumentu, 
dekan fakulty požiadal o súčinnosť pri príprave podkladov (bude sa to týkať zamestnancov, ktorí 
nastúpili na fakultu od 5. 6. 2019, teda od obdobia nefunkčnosti AS FIIT vrátane pracovníkov so 
zmluvou na dohodu). 

 



 
K bodu 2: Rôzne 
 
o doc. Vranić informoval členov vedenia, že na poslednej porade prodekanov bol prediskutovaný 

materiál ku kvalite doktorandského štúdia. Vzhľadom na skutočnosť, že k prvému návrhu dokumentu 
bolo predložených viacero pripomienok, tieto bude potrebné zapracovať a dokument bude 
finalizovaný pravdepodobne až v ďalšom akademickom roku. 

 
 
 

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 23. 6. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


