
Zápisnica č. 27/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 30. 6. 2020 
 
Prítomní: Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Karoliová, MBA 
Ospravedlnení: prof. Kotuliak, doc. Lacko 

 
 
Program: 
 
o Štúdium 
o Rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dr. Šoltés, poverený zastupovaním dekana, ako aj poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť 
o študentov, privítal členov vedenia, ospravedlnil neprítomnosť dekana fakulty na rokovaní a otvoril 
zasadnutie. 
Doc. Vranić úvodom v krátkosti zreferoval priebeh a výstupy mimoriadneho rokovania Akademického 
senátu STU, ktoré sa konalo dňa 29. 6. 2020. Záver AS STU – AS STU nevyjadril nedôveru dekanovi FIIT 
STU. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dr. Šoltés informoval členov vedenia, že prijímacieho konania externistov na Ing. štúdium sa 

zúčastnilo menej študentov, ako bolo pôvodne prihlásených. Požiadal M. Karoliovú, aby pripravila 
kampaň na zviditeľnenie fakulty s vyzdvihnutím pozitív štúdia na FIIT. M. Karoliová potvrdila, že sa 
intenzívne pracuje na tom, aby študenti, ktorí úspešne absolvovali prijímacie pohovory, sa na 
štúdium na FIIT aj zapísali. 
 

o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala vedenie že prijímacie konanie na 
PhD. štúdium je pripravené. Dr. Jelemenská ešte overí riadnu obsadenosť prijímacích komisií. 

 
 
K bodu 2: Rôzne 

 
o Tajomníčka fakulty Ľ. Palatinusová informovala vedenie fakulty, že s kvestorom STU komunikuje 

ohľadne rozpočtu fakulty na rok 2020. Vzhľadom na skutočnosť, že FIIT nemá funkčný akademický 
senát, ktorý rozpočet schvaľuje, zostáva otvorená otázka, akým spôsobom bude rozpočet FIIT na rok 
2020 schválený. 
 

o Ľ. Palatinusová informovala vedenie, že externá firma prejavila záujem o prenájom 5 parkovacích 
stojísk na vonkajšom parkovisku FIIT, ktoré sa nachádzajú v blízkosti reštaurácie Mlynská Koliba. 
● Vzhľadom na skutočnosť, že tieto parkovacie miesta sú z pohľadu FIIT (zamestnancami, študentmi 

prípadne návštevami fakulty) najmenej využité, vedenie fakulty schválilo prenájom predmetných 
5 parkovacích stojísk. Zároveň poverilo tajomníčku fakulty prípravou nájomnej zmluvy a jej 
predloženie na schválenie na najbližšom zasadnutí vedenie fakulty. 

 
o Tajomníčka fakulty informovala, že doc. Lacko poslal žiadosť na schválenie vyplatenia dvoch štipendií 

študentom za mimoriadne študijné výsledky. 
● Vedenie odsúhlasilo vyplatenie 2 predmetných štipendií za mimoriadne študijné výsledky. 
 

o Dr. Ries v krátkosti informoval vedenie o priebehu prác na projektoch.  
 

o Dr. Ries, doc. Vranić pripravia aktualizáciu zapojenia sa FIIT STU do hodnotenia, tzv. rankingov fakúlt. 
 



o M. Karoliová informovala vedenie o porade prodekanov pre propagáciu v súvislosti s plánovanými 
spoločnými propagačnými aktivitami STU. Pripravuje sa Gaudeamus, „STU on the road” po stredných 
školách Slovenska, ako aj účasť na podujatí „Kam na vysokú školu”. 

 
 
 
Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 30. 6. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


