
Zápisnica č. 06/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 23. 2. 2021 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Ries, Mgr. Slezáková  
online:  Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, Ing. Palatinusová 

 
 
Program: 
 
1. štúdium 
2. personalistika 
3. propagácia 
4. projekty 
5. spolupráca 
6. rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch: 

● dňa 22. 2. 2021 sa konala Vedecká rada STU a Klub dekanov – bolo prijaté stanovisko 
k okliešteniu samosprávy VŠ, čím bol vyjadrený veľmi hlboký nesúhlas k navrhovanej novele. 
VR FIIT STU sa pridáva k tomuto stanovisku. 

● VR STU prijala návrh nových inauguračných a habilitačných kritérií. FIIT podá návrh na 
zmenu. 

● Dňa 23. 2. 2021 sa bude konať VR fakulty, ktorá sa bude schvaľovať stanovisko habilitačnej 
komisie k habilitáciám Dr. Kováča a Dr. Riesa. Zároveň bude zahájené habilitačné konanie Dr. 
Trúchleho. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch: 

● aktuálny počet prihlášok na bak. štúdium je 152, v rovnakom období minulého roka bolo viac 
o 12 prihlášok 

● finálna štatistika za bak. štúdium ZS 2020/21: 
1. roč. – vylúčení 30 
2. – 4. roč. – vylúčení 15 
jedno ukončenie a jedno prerušenie štúdia 

● dňa 23. 2. 2021 o 15.30 hod. sa bude konať RVŠ k predstavenej novele VŠ zákona, následne 
bude prijaté uznesenie 

● nasadenie novej verzie komunitného systému Askalot, ktorý je v správe CVKS 
● Teach4EDU4 projekt ERASMUS, vedenie zobralo na vedomie 
● dňa 18. 2. 2021 bolo stretnutie študentských senátorov AS FIIT STU s prodekanom. Témou 

bol návrh zjednotenia teleprezenčných nástrojov a možnosť úpravy predpisu o uznávaní časti 
štúdia. V súčasnosti interné predpisy umožňujú uznať iba známky s hodnotením A a B. 
Témou diskusie bolo, či nám medzinárodná akreditácia IET umožňuje uznávať aj C.  

● Traja doktorandi plánujú prestúpiť na TU v Košiciach: Ing. Lóderer, Ing. Pikuliak a Ing. Pecár. 
● Prosíme riaditeľov ústavov o kontrolu vedúcich záverečných prác, lebo niektorí študenti mali 

prerušené štúdium a až v tomto semestri reálne začínajú pracovať na svojich záverečných 
prácach, pričom doteraz neriešili zmenu vedúceho.  



● Študenti individuálny ŠP – navrhovaná ďalšia interná diskusia. 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
Dr. Jelemenská informovala: 

● Príprava nových tém pre PhD štúdium. Je potrebné zvážiť využitie reklamy na 
medzinárodných výskumných sociálnych sieťach (napr. research gate). Je nutné navrhnúť 
nové termíny. Dr. Ries doplnil: tento rok je možné zobrať mierne viac PhD študentov a tiež 
odporúča realizovať inzerciu, ktorá bude zasahovať aj zahraničných záujemcov. Najskôr je 
potrebné skompletizovať témy. Diskusia bude ďalej pokračovať interne. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 2: Personalistika  
 
Dr. Ries informoval: 

● VK a XD už majú termín k predloženiu dokladov na cudzineckej polícií. Do 15. 3. 2021 by mal 
byť proces zavŕšený. 

 
Dr. Šoltés informoval: 

● je potrebné premyslieť možnosť vypísania výberových konaní na UISI na obsadenie 
funkčných miest profesor a docent. Tento bod bude prerokovaný na budúcom vedení. 

● Príprava inventarizácie majetku IKT – je finalizovaný návrh príkazu dekana 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 3: Propagácia 
 
Dr. Šoltés informoval: 

● Dňa 24. 2. 2021 bude od 14.00 hod. prvé virtuálne DOD FIIT STU. Pozvánky boli rozoslané na 
väčšinu stredných škôl. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 4: Projekty 
 
Dr. Ries informoval: 

● V rámci CE2 bol navrhnutý spoločná realizácie WP s FEI. 
● Bola preplatená 1. ŽoP k CE2  

 
Dr. Šoltés informoval:  

● zapojenie do klastra Biterapi: prebieha interná diskusia 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 5: Spolupráca  
 
prof. Čičák informoval: 

● Priebežne sú realizované plánované stretnutia a rokovania s firmami:  
Autocont – možné spoločné budovanie coworkingových centier na FIIT 
Swan – plánovaný podpis memoranda a úvaha o zriadení 5G labu na FIIT 
Lenovo 



● Najbližšie je plánované stretnutie s Cisco. 
● IBM dodalo vybavenie do knižnice. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 6: Rôzne 
 

● Členstvo v Slovenskej informatickej spoločnosti na rok 2021 – stanovisko vedenia a úhrada 
členského príspevku 70 Eur. 

 
Uznesenie 1.6/2021-VF: Vedenie schvaľuje úhradu členského príspevku. 
 

● COVID – vykazovanie nákladov priebežne každý týždeň na MŠVVaŠ SR 
● Obstaranie a modernizácia výpočtovej techniky je už v procese – prvá časť objednávok prišla. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
TERMÍNY:  Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU 2. 3. 2021 o 9.00 hod. 
 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Slezáková 23. 2. 2021 
 
 
Overil: Dr. techn. Ing. Michal Ries 


