
Zápisnica č. 07/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 2. 3. 2021 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Ries, prof. Čičák, Dr. Lang, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková  
online:  Dr. Jelemenská, doc. Vranić 

 
 

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

● Členské poplatky do KD (Klub dekanov): 
- schválenie úhrady poplatku za rok 2020 vo výške 67 EUR (k dnešnému dňu nebol 

uhradený). Termín: asap  
- schválenie úhrady poplatku za rok 2021 vo výške 67 EUR. Termín: asap  
Uznesenie 1.7/2021: Vedenie schvaľuje uhradenie príspevku za rok 2020 a 2021 
Úloha 20210302/1  
Zabezpečiť úhradu príspevkov za rok 2020 a 2021. 
Z: Mgr. Slezáková 
T: asap 

● STU sa pripojila k protestu, ktorý organizuje UK k novele VŠ zákona. Dnes sa bude konať 
spoločné stretnutie zástupcov VŠ a ministra školstva. 

● AS STU – sa konal 1. 3. 2021, informoval prof. Čičák. Prerokovával sa predovšetkým systém 
vnútornej kvality s cieľom, aby mohol byť schválený na najbližšej VR, avšak vzhľadom 
k dátumu konania, pravdepodobne termín schválenia na VR sa nestihne. 

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

● dňa 24. 2. 2021 sa realizoval vDOD  
● Harmonogram SCIO – predanie výsledkov je v procese zosúlaďovania 

o MAT: 6. 2. 2021; 6. 3. 2021; 28. 3. 2021; 17. 4. 2021 
o VŠP: 12. 12. 2020; 6. 2. 2021; 6. 3. 2021; 28. 3. 2021; 17. 4. 2021 

● Prijímacie konanie na inžinierske štúdium pre akademický rok 2021/22 
o stanovenie termínov 
o stanovenie smerných čísel 
o stanovenie podmienok prijatia 
o vzhľadom na pandémiu spôsob vykonania skúšky 
o askalot – otázka k inžinierskemu štúdiu 

Podmienky budú zverejnené 15. 3. 2021 



● Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/22 
o stanovenie termínov 
o stanovenie smerných čísel 
o stanovenie podmienok prijatia 
o vzhľadom na pandémiu spôsob vykonania skúšky 
Úloha 20210302/2 
Je potrebné pripraviť medzinárodný inzerát na doktorandské štúdium 
Z: Dr. Ries 
T: asap 

● Umožnenie, resp. neumožnenie vstupu do budovy študentom končiacich ročníkov.  
Aktuálne nemôžeme umožniť vstup do budovy študentom končiacich ročníkov ani 
študentom doktorandského štúdia. 

● Predseda RVŠ informoval, že dnes by malo byť stretnutie ministra školstva s predsedami 
reprezentácií VŠ. 

● Rokujeme so spoločnosťou Traco Computer o možnosti motivácie študentov v podobe 
poskytnutia zliav na nákup výpočtovej techniky. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
Dr. Jelemenská informovala: 

● Výber predmetov do registrácie na AR 2021/2022. 
Úloha 20210302/3 
Je potrebné zrealizovať stretnutie k predmetom.  
Z: doc. Vranić, Dr. Jelemenská 
T: asap 

 
● Doc. Vranic: minulý semester bol posunutý termín odovzdávania záverečných projektov. 

Predovšetkým dipl. projekt 3.  
K dnešnému dňu je platný termín odovzdania 29.3.2021. Bola otvorená otázka, či bude tento 
termín zmenený. Je potrebná ďalšia interná diskusia riaditeľov ústavov. 

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

● VR FIIT STU schválila nových docentov: Dr. Riesa a Dr. Kováča 
● Možnosť vypísania výberových konaní na funkčné miesta prof. a doc. pri plnení kritérií.  

Je potrebné prijať stanovisko, aby mohol byť naplánovaný harmonogram. 
● Zosúladenie platových tried nepedagogických zamestnancov. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 3: Veda a výskum 
 
Dekan informoval: 

● boli schválené habilitačné a inauguračné kritériá, ktoré boli nekonzistentné s víziou 
zvyšovania kvality FIIT STU. Bude iniciovať ich opätovné otvorenie. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 



K bodu 4: Projekty 
 
Dr. Ries informoval: 

● Granty mladých – podaných 9 žiadostí. 
● ŽoP (mimo refundačný projekt), 219k podané, 33k uhradené. 
● SASPRO2, podané dve žiadosti XD a LB, príloha za FIIT STU sa kompletizuje. 
● Refundačný projekt (T570), VA stále spracováva ŽoP. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 5: Spolupráca  
 
Prof. Čičák informoval: 

● dňa 25. 2. 2021 sa uskutočnilo rokovanie s Ciscom 
● v súčasnosti prebieha realizácia propagácie podporovateľov fakulty na webe a FB fakulty 

(ATT, IBM, Siemens Healthineers, Asseco, Sféra, Tempest) 
● plánované stretnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu s praxou STU 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 6: Financie: 
 
Ing. Palatinusová informovala: 

● fakulta vypracovala 1. verziu daňového priznania  
● v súčasnosti prebieha na R STU kontrola, následne po odsúhlasení bude spracovaná finálna 

verzia 
Úloha 20210302/4 
Vyhodnotiť vplyv nového koeficientu KIVČ v súvislosti s rozpisom dotácie na rok 2021 
Z: Dr. Ries 
T: asap 

 
 
K bodu 7: Rôzne 
Ing. Palatinusová informovala: 

● fakulta zabezpečí nákup respirátorov FFP2 pre zamestnancov 
● na R STU bola podaná žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle z. č. 211 vo veci: 

- aké boli pohľadávky  v súvislosti s nájmom vzniknuté počas obdobia bývalej dekanky 
- či vznikol nedoplatok na daniach počas obdobia bývalej dekanky, či bolo vykonané 

opravné daňové priznanie  
- dostali sme z rektorátu znenie odpovede, ktoré nie je v súlade s našou evidenciou 
- preto sme poslali žiadosť na právne oddelenie R STU o bližšie zdôvodnenie obsahu 

sprístupnených informácií zaslaných Rozhodnutím zo dňa 19. 2. 2021 
- ku dnešnému dňu sme nedostali odpoveď 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
TERMÍNY:  Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU 9. 3. 2021 o 9.00 hod. 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Slezákov, 2. 3. 2021 
 
Overil: Dr. Ing. Michal Ries 


