
 
Zápisnica č. 30/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 2. 9. 2020 

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

Karoliová, MBA 

 
 
Program: 
 
1. Štúdium 
2. Rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia a otvoril prvé rokovanie po letnej prestávke. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dekan fakulty upozornil, že je potrebné informovať rektora o skutočnosti, že FIIT STU začína zimný 

semester 2020/21 bezkontaktnou výučbou zatiaľ prvé dva týždne do 2. 10. (vrátane). 
 
Úloha: 20200902/01 – Pripraviť email rektorovi, ako aj prorektorke pre štúdium s informáciou o začiatku 
výučby zimného semestra 2020/21 bezkontaktnou formou. 
T: 3. 9. 2020 

Z: Dr. Šoltés 
 
o Dekan fakulty upozornil na potrebu informovať o začiatku zimného semestra 2020/21 bezkontaktnou 

formou aj zamestnancov a študentov fakulty. 
 
Úloha: 20200902/02 – Pripraviť zamestnancom, ako aj študentom email s informáciou o začiatku výučby 
zimného semestra 2020/21 bezkontaktnou formou. 
T: 3. 9. 2020 

Z: M. Karoliová 
 

o Dekan požiadal tajomníčku, Ing. Palatinusovú, o prípravu príkazu dekana k organizácii štúdia v zimnom 
semestri 2020/21. 

 
Úloha: 20200902/03 – Pripraviť príkaz dekana k organizácii štúdia v zimnom semestri 2020/21. 
T: 3. 9. 2020 

Z: Ing. Palatinusová 
 

o Dr. Šoltés, poverený prodekan pre štúdium, informoval vedenie, že Úvod do štúdia sa podľa 
harmonogramu uskutoční v dňoch 16. – 18. 9. 2020 online, pričom študentov privítajú dekan – prof. 
Kotuliak, poverený prodekan pre štúdium – Dr. Šoltés, ako aj prvý dekan fakulty – prof. Molnár. 
Privítanie študentov bude „vysielané“ zo zasadačky UISI. 

 
o Dekan fakulty upozornil, že do 31. 8. 2020 mal byť kompletný zoznam doktorandov, ktorí prerušili 

štúdium, avšak majú záujem naďalej viesť študentov – je tu možnosť dohody za odmenu, pričom 
zmluvy sa budú riešiť individuálne. 

T: 11. 9. 2020 

Z: Dr. Jelemenská 
 
o Dekan fakulty informoval vedenie, že končí licencia GoogleMeet, pričom rektorát preveruje možnosti 

získania licencie. Miesto GoogleMeet je odporúčané používať pre veľké skupiny a matematiku Webex, 
inak je k dispozícii aj MS Teems. 

 
 



K bodu 2: Rôzne 
 
Novonastupujúci kolegovia:  
 
o Dekan informoval a zároveň požiadal riaditeľov ústavov, aby nových kolegov privítali, urobili s nimi tzv. 

zoznamovacie „kolečko“ a pripravili kancelárie. 

 Je potrebné zabezpečiť stretnutie s novými prednášajúcimi, návrh termínu: v utorok, 8. 9. 2020 
o 15.30 hod. 

 Je potrebné zabezpečiť zvlášť stretnutie s novými externými prednášajúcimi – potrebné definovať 
termín. 

 Je tiež potrebné zabezpečiť zmluvy s externými kolegami. 
T: 7. 9. 2020 
Z: Dr. Jelemenská, doc. Vranić 
 
Výberové konania: 
 
o Dr. Šoltés navrhol vypísať výberové konanie na 1 funkčné miesto profesora, 2 funkčné miesta docentov 

a 3 miesta odborných asistentov s PhD., pričom zloženie komisie ostane rovnaké. 

 Harmonogram výberového konania, ako aj dátum konania samotného výberového konania bude 
stanovený na prvý možný termín v októbri. 

 
Úloha: 20200902/04 – Vypísať výberové konanie na funkčné miesta – 1x profesor, 2x docent a 3x odborný 
asistent s PhD. 
T: október 2020 

Z: Dr. Šoltés 
 
o Dr. Šoltés informoval vedenie o potrebe vypísať v blízkej budúcnosti výberové konanie na riaditeľov 

ústavov, ako aj na pozície vedúcich oddelení. 
 
Akademický senát FIIT STU: 
 
o Dekan informoval vedenie o potrebe dodržať termín 9. 9. 2020 na predloženia zoznamu kandidátov 

do doplňujúcich volieb zamestnaneckej časti AS FIIT na dve uvoľnené miesta senátorov za UISI. 
Z: doc. Vranić 
 
o Voľby na dve uvoľnené funkčné miesta za UISI do zamestnaneckej časti AS FIIT STU sa uskutočnia dňa 

24. 9. 2020 rektoráte. 
 
o Dekan fakulty požiadal tajomníčku AS FIIT STU, Ing. Božíkovú o napísanie listu predsedovi AS STU, 

v ktorom ho budeme informovať o menách senátorov – náhradníkov – za FIIT STU, ktorými sa stali 
prof. Čičák a Dr. Bencel. Tento list bude obsahovať aj informáciu, že Dr. Truchlý je predsedom 
zamestnaneckej časti za FIIT STU. 

 
Úloha: 20200902/05 – Napísať list predsedovi AS STU s menami nových senátorov náhradníkov AS STU za 
FIIT STU. 
T: 4. 9. 2020 

Z: Ing. Božíková 
 
Projekty – Dr. Ries: 
 
o Dr. Šoltés požiadal Dr. Riesa o vypracovanie prehľadnej tabuľky zoznamu aktuálnych projektov vrátane 

ich statusu – Dr. Ries požiada o zabezpečenie predmetnej tabuľky Dr. Horváta. 
 
 



Úloha: 20200902/06 – Vypracovať prehľadnú tabuľku aktuálnych projektov. 
T: 11. 9. 2020 

Z: Dr. Ries 
 
o Dr. Ries informoval vedenie, že na grantových projektoch mladých máme schválenú výmenu riešiteľov. 
 

o Dr. Ries informoval vedenie o návrhu publicity k bežiacim projektom. Dr. Ries navrhol vyčleniť na tento 
účel čiastku 20 000 EUR. 

 

UZNESENIE 2.9./2020-VF: Vedenie fakulty schválilo pre publicitu celkovú čiastku 20 000 EUR do 
31. 12. 2020. 
 
Veda a výskum – doc. Vranić: 
 
o doc. Vranić informoval vedenie, že momentálne prebieha pripomienkový proces k návrhu podmienok 

absolvovania PhD. štúdia, pričom toto bude aj predmetom diskusie na najbližšom kolégiu rektora. 
 
o doc. Vranić informoval vedenie, že vymenoval Dr. Langa za zástupcu povereného riaditeľa UISI. 
 
o Dekan fakulty požiadal tajomníčku fakulty, Ing. Palatinusovú, aby preverila povinné absolvovanie 

školenia BOZP. 
 
Úloha: 20200902/07 – Preveriť status povinného školenia BOZP. 
T: 11. 9. 2020 

Z: Ing. Palatinusová 
 
o Dekan fakulty požiadal Dr. Šoltésa, aby preveril a následne doriešil návrh vyradenia počítačovej 

techniky, ktorý predložil doc. Krajčovič. 
 
Úloha: 20200902/08 – Doriešiť vyradenie počítačovej techniky – návrh predložený doc. Krajčovičom. 
T: 11. 9. 2020 

Z: Dr. Šoltés 
 
Askalot: 

 
o Dr.Šoltés informoval vedenie o prebiehajúcom upgrade systému Askalot, resp. pravidlá publikovania 

príspevkov, keďže táto požiadavka prišla aj zo strany študentov. 
 
Úloha: 20200902/09 – Vypracovať návrh pravidiel používania Askalotu, ktorý bude následne 
prediskutovaný so študentskými senátormi. 
T: 21. 9. 2020 
Z: M. Karoliová 
 
 
 
Zapísala: Monika Karoliová, MBA, 3. 9. 2020 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


