
Zápisnica č. 05/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 9. 2. 2021 

 

Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská – online, Dr. Šoltés, doc. Vranić – online, prof. Čičák – online, 

Dr. Ries, prizvaný Dr. Lang, predseda AS FIIT, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková 

 

 

Program: 

 
1. štúdium 
2. personalistika 
3. veda a výskum 
4. propagácia 
5. projekty 
6. AS FIIT 
7. spolupráca 
8. financie 
9. rôzne 

 
 

Rokovanie vedenia FIIT: 

 
prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch: 

 Výročná správa  
Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok.  
Štruktúra: návrh (úvod/filozofia, ľudské zdroje, vzdelávanie a výskum. Je potrebné zvoliť 
štruktúru VS a následne určiť spracovateľov jednotlivých kapitol a termín finálneho dodania 
materiálov). 
Schválenie: 1. vedenie FIIT, 2. Kolégium dekana, 3. Vedecká rada  
Výročné správy za rok 2015, 2016, 2017 a 2018 sú uložené na disku vedenia pri príprave. 
Dekan navrhuje dodržať zavedenú štruktúru. 
Úloha 20210209/01 
Riaditelia a prodekani do budúceho týždňa odsúhlasia celkovú štruktúru Výročnej správy 
2020 do nedele 14. 2. 2021. Na Kolégiu dekana bude následne zadaná úloha vedúcim 
oddelení spracovať materiál. 
Z: riaditelia ústavov 
T: nedeľa 14. 2. 2021 

 Zasadnutie AS FIIT 9. 2. 2021 o 13.00 hod. dekan vyzval k účasti členov vedenia. 

 ACM – Preveriť kto je zodpovedný a v akom režime budeme ACM ďalej realizovať (mail od 
Ing. Považanovej). 

 Príprava KD 16. 2. 2021. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 

 

Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch: 

 Predpokladané čísla vylúčených študentov po ZS 2020/21 
o I. stupeň: 47 (ZS 2019/20 = 54) 
o II. stupeň:   2  (ZS 2019/20 =   8) 



 ERASMUS+ – prihlášky do 15. 2. 2021, propagačné stretnutie zdieľať na FB – 10. 2. 2021 
o 11.00 hod. 

 Zápis zo stretnutia FIIT a SjF k započítaniu výkonov zaslaný prodekanovi SjF na overenie. 

 Zverejnené video v priečinku z konzultácií s prof. Redhammerom. 

 Uznesenie RVŠ (príloha): odmieta oklieštenie princípov samosprávy. 
Vedenie vzalo na vedomie. 
 
Dr. Jelemenská informovala: 

 Počet prihlášok Bc. v danom období 67 (predchádzajúci rok, rovnaké obdobie 70). 

 Univerzitné zmluvy: Erasmus+ bude možnosť založiť si aj fakultnú zmluvu. Je možnosť aj 
krátkodobých pobytov 5 až 30 dní. Financovanie zabezpečí Erasmus.  

Vedenie vzalo na vedomie 

 EUST – webinár: 18. 2. 2021 o 13.30 hod. Odporúčanie, aby sa niekto za fakultu zúčastnil – 
primárna téma – informácia o projekte a čo z toho vyplýva.  
Úloha 20210209/02 
Dr. Horvát navrhne zástupcu za FIIT 
Z: Dr. Ries 
T: asap 

 Úväzky na LS – aktuálna situácia: 
UPAI – pripravené 
UISI – ešte v riešení bez vážnych problémov 
Úloha 20210209/03 
Bolo odporučené preveriť habilitačné kritéria perspektívnych nastupujúcich pracovníkov 
(EM). 
Z: doc. Vranić, Dr. Ries 
T: asap 

 
 
K bodu 2: Personalistika  

 
Dr. Ries informoval: 

 ESED: február je prvý mesiac vykonávaný v ostrej prevádzke, odporúčame upozorniť 
všetkých zamestnancov, ktorých sa týka, na elektronické vykazovanie. 
Potrebná priebežná kontrola dochádzky. 

 Obsadenie pozície vedúci TPO a pracovníčky OOČ. 

 Návrh príkazu na vykonanie mimoriadnej inventarizácie. 

 Dekan informoval, že prof. Khilenko je pripravený nastúpiť, avšak cudzinecká polícia má 
obmedzené úradné hodiny – Dr. Ries poskytne pomoc a súčinnosť. 

Vedenie vzalo na vedomie. 
 
 

K bodu 3: Veda a výskum 

 
Dr. Ries informoval 

 Výsledky publikačnej činnosti za 2020 zhrnutie: 69 záznamov/publikácií. Pokles oproti roku 
2019 je z dôvodu nekonania vedeckých konferencií v uplynulom roku. 

 Prerokovanie prihlášky do slovenskej asociácie knižníc pre SIK. 
Uznesenie 09.02./2021-VF: Vedenie fakulty súhlasí s návrhom poslania prihlášky do slovenskej 
asociácie knižníc pre SIK. 

Úloha 20210209/04 
Dr. Ries poverí zaslaním prihlášky vedúceho SIK. 



Z: Dr. Ries 
T: asap 
 

doc. Vranić informoval: 

 Návrh do etickej komisie. 
Úloha 20210209/05 
doc. Vranić preverí podrobnosti. 
Z: doc. Vranić  
T: asap 

 Pripomienkovanie návrhu pripojenia VEGA a KEGA k APVV do 11. 2. 2021 – interne v rámci 
STU. Pripomienky sa prijímajú do 16. 2. 2021. 
Úloha 20210209/06 
Potrebná príprava stanoviska vedenia.  
Z: Dr. Šoltés 
T: asap 

 
 
K bodu 4: Propagácia 

 
Dr. Šoltés informoval: 

 Mail zo SPŠ na Adlerovej v BA – pokles záujemcov o štúdium FIIT, návrh ďalšieho postupu 
Cieľ zorganizovanie propagačného virtuálneho dňa na SPŠ.  
Výzva na riaditeľov ústavov: oslovenie pracovníkov FIIT na možnosť výučby na SPŠ. 

 Príhovor k úvodu do štúdia je v príprave. 
Vedenie vzalo na vedomie. 
 
 
K bodu 5: Projekty 

 
Dr. Ries informoval 

 rur-Allure začíname vykazovať od februára 2021. 

 Pripravujeme tri žiadosti do projektu SASPRO2: XH, JB, MK. 

 Príprava projektu Green generation FIIT. 
Vedenie vzalo na vedomie. 
 

 Tajomníčka FIIT požaduje včasnú diskusiu s CPV v prípade, že sa realizácia projektov 
premieta do prevádzky budovy. 

 Dekan navrhol pripraviť na vedenie 1 x mesačne prehľadovú tabuľku o čerpaní 
štrukturálnych fondov. 
Úloha 20210209/07 
Prehľadová tabuľka o čerpaní štrukturálnych fondov. 
Z: Dr. Ries 
T: 1x mesačne, priebežne 

 
 
K bodu 6: AS FIIT 

 

 Účasť na zasadnutí AS FIIT 9. 2. 2021: 
Schválenie podmienok – bude prezentovať Dr. Šoltés. 
Informácia o študijných programoch – bude prezentovať Dr. Jelemenská. 
Informácia o hospodárení: bude prezentovať Ing. Palatinusová. 



Vedenie vzalo na vedomie. 
 
 
K bodu 7: Spolupráca  

 
prof. Čičák informoval: 

 Dňa 8. 2. 2021 sa uskutočnilo stretnutie s tech. riaditeľom Autocontu. 
Momentálne je problém s dotáciami vzhľadom na náročnú epidemickú situáciu. Po uvoľnení 
opatrení sa uskutoční osobná návšteva FIIT laboratórií a rekonštruovaných miestností, 
možná materiálna a finančná podpora. 

 Dňa 10. 2. 2021 je plánované online stretnutie so Swanom. 
Vedenie vzalo na vedomie. 

 
 

K bodu 8: Financie: 

 

   

 Vyhodnotenie aktuálnych úloh: 
 
 
K bodu 9: Rôzne 

 

 výročná správa: navrhovaná štruktúra úvod, ľudské zdroje, vzdelávanie a výskum, financie 
Spracovaním jednotlivých kapitol boli poverení nasledovní: 
úvod – vedenie 
ľudské zdroje – PAM a ekonomické odd. 
vzdelávanie – Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská 
výskum – doc. Vranić, Dr. Ries 
financie – Ing. Palatinusová 
Úloha 20210209/08 
Premyslieť, odsúhlasiť štruktúru jednotlivých kapitol podľa zodpovednosti a pripraviť na 
Kolégium dekana. 
Z: vedenie 
T: asap 

 

 Vedecká rada: ukončenie habilitačných konaní Dr. Riesa a Dr. Kováča. 
Úloha 20210209/09 
Potrebné predloženie všetkých vstupov k habilitačnej prednáške. 
Z: doc. Vranić , Dr. Ries 
T: asap 

 
TERMÍNY:  Zasadnutie Kolégia dekana 16. 2. 2021 o 9.00 hod. 

Termín najbližšieho vedenia FIIT STU nie je zatiaľ stanovený. Vedenie bude informované 
aktuálne mailom. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 9. 2. 2021 

 

Overil: Dr. Ing. Michal Ries 


