
Zápisnica č. 09/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 16. 3. 2021 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková  
online:  Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Lang 

 
 

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: 

● Dňa 15. 3. 2021 sa konala VR STU – jednomyseľne bol schválený vnútorný systém kvality, 
zároveň bol prijatý nový štatút. 

● Dňa 15. 3. 2021 sa konalo predsedníctvo AS STU. Zasadnutie v marci nebude realizované, 
najbližšie sa bude konať až v apríli. 

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

● Ďalšie podmienky prijatia na Ing. stupeň štúdia -  termín podania prihlášky 18. 4. 2021. 
Navrhujem termín prijímacej skúšky 27. 4. cvičný a 29. 4. ostrý. 

● Dňa 17. 3. 2021 o 9.00 hod. bude pracovné stretnutie k prijímaciemu konaniu na bakalárske 
štúdium. 

● Dňa 15. 3. 2021 boli všetci končiaci bakalári informovaní o prijímacom konaní na inžinierske 
štúdium prostredníctvom emailu  

● Dátum prijímacieho konania/skúšky na doktorandské štúdium – 1. 7. 2021 a inžinierske – 
30. 6. 2021. 

● Dňa 18. 3. 2021 sa bude konať plenárne zasadnutie RVŠ SRK k predloženým tézam 
pripravovanej novely zákona o VŠ.  

● Riešime v spolupráci s poradenským centrom STU možnosť poskytnutia pomoci študentom, 
nielen so špecifickými potrebami v nadväznosti na globálnu pandémiu COVID-19.  

● Kto má záujem SAAVŠ organizuje dňa 19. 3. 2021 od 9.00 hod. online diskusiu k profilu 
absolventa, ciele a výstupy vzdelávania prostredníctvom TEAMSu, link v prípade záujmu 
prepošlem. 

● Rektorát poslal žiadosť o vyjadrenie sa o záujem využívania systému Turnitin na preverovanie 
plagiátov anglických záverečných prác. Ide o 100 prístupov na kontrolu záverečných prác 
napísaných v anglickom jazyku.  

● Úpravy AISu: 



▪ Spustené schvaľovanie oponentov bakalárskych a diplomových prác garantmi študijných 
programov (namiesto vedúcimi pracoviska ZP). 

▪ Spustené schvaľovanie zadaní ZP, pričom pre BP a DP platí táto nutnosť pre zadania 
s dátumom od 1. 9. 2020 vrátane, pre DizP pre zadania s dátumom od 1. 9. 2016 vrátane. 
Neschválené zadanie nie je možné vytlačiť a študent nemôže ZP odovzdať do AIS. 
Upravený návod je na verejnom dokumentovom serveri AIS 
Nastavený prístup do fakultných podpriečinkov v priečinku DS Akreditácia – dokumenty, 
VUPCH a VTC pre fakultných integrátorov a vedenia fakúlt (dekan, prodekani, tajomník) 
DS / Akreditácie a VSK / Akreditácia – dokumenty, VUPCH a VTC. 

▪ pdf formát informačného listu predmetu generovaný z AIS bol upravený podľa našej 
požiadavky: 
- menný zoznam vyučujúcich predmetu bol doplnený o vypisovanie mailovej adresy 
"@stuba.sk" pri každom vyučujúcom. 

▪ Do AIS bola implementovaná požiadavka – posielanie automatického mailu 
o naplánovanej hospitácii aj hospitovanému (doteraz automatický mail dostával len 
hospitujúci a garant predmetu). 
Tento mail hospitovanému sa generuje v prípade naplánovania hospitácie na konkrétne 
"konanie" rozvrhovej akcie s priradeným konkrétnym vyučujúcim, ktorý je týmto 
preduložený v hospitácii ako hospitovaný. 
Pri zadávaní správy je potom jeho meno zároveň automaticky predvyplnené v položke 
Vyučujúci, zadávateľ správy, môže meno hospitovaného vyučujúceho v prípade potreby v 
správe z hospitácie zmeniť.  
Využitie je teda možné len na fakultách, ktoré evidujú v AIS svoje rozvrhové akcie 
a evidujú pri nich aj vyučujúcich. 

▪ V AIS boli upravené dve štatistiky v Portáli garanta študijného programu, ktoré by sa dali 
využiť v rámci žiadostí o udelenie akreditácie študijného programu – v Opise študijného 
programu, bod 7. 

● Návrhy termínov prijímacích skúšok na inžinierske a doktorandské štúdium – bude prebiehať 
ďalšia diskusia. 

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

● Prišlo k úprave platov a zjednoteniu platových tried nepedagogických zamestnancov fakulty, 
dňa 17. 3. 2021 o 10.30 hod. bude online stretnutie s vedúcimi zamestnancami 
nepedagogických pracovísk k uvedenej úprave. U žiadneho zamestnanca neprišlo k reálnemu 
poklesu mzdy. 

● Pripravuje sa výberové konanie na funkčné miesta profesorov a docentov. Poprosil by som 
riaditeľov, aby dali návrh na počet funkčných miest, ktoré plánujú obsadiť na nimi riadený 
ústav. Návrh harmonogramu: 
o 22. 3. 2021 – 14. 4. 2021 - zverejnené VK 
o 28. 4. 2021   - výberové konanie  
o X. 5. 2021   - nástup 
Navrhnutí členovia výberovej komisie, prof. Uherek (rektorát), prof. Čičák (FIIT), prof. 
Kotuliak (FIIT), doc. Hudec (FIIT), doc. Krajčovič (FIIT náhradník), RNDr. Gnipová (FIIT 
zamestnanecká rada), vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu budú výberové konania 
online, pričom fyzicky bude zasadať iba výberová komisia. 

● Dochádzkový systém – pripravuje sa podpisová doložka. Prosíme riaditeľov ústavov, aby 
kontrolovali správnosť údajov.  

Vedenie zobralo na vedomie. 
 



K bodu 3: Veda a výskum 
 
Dr. Lang informoval: 

● IIT SRC – Momentálne evidujeme cca 55 príspevkov/článkov. Bol posunutý termín 
odovzdania článkov z 15. na 29. apríla. Zmenili sa podmienky tak, že akceptujeme aj podania, 
ktoré sú zaslané inde.  

Vedenie zobralo na vedomie. 
 

K bodu 4: Propagácia 
 
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch: 

● prebieha popularizácia štúdia na FIIT STU  
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
K bodu 5: Projekty 
 
Dr. Ries informoval: 

● SASPRO 2 očakávame vyhodnotenie do 8/2021. 
● Tabuľka k finančnému plneniu ŽoP bola aktualizovaná 15. 3. 2021 (bude aktualizovaná každý 

pondelok). 
● Projekt NFP313010ASS9 z Covidovej výzvy opäť v administratívnej kontrole. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
Prof. Čičák informoval: 

● SKOSC – bližšie informácie boli zaslané mailom. 
úloha 20210316/01 
Je potrebné vytvorenie pracovnej skupiny za FIIT a zároveň definovať požiadavky. 
Z: riaditelia ústavov, Dr. Ries 
T: asap 

 
K bodu 6: AS FIIT 
 
Dr. Lang informoval:  

● Plánované zasadnutie 30. 3. 2021. Sú očakávané formulácie k návrhom uznesení. 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
K bodu 7: Spolupráca  
 
Mgr. Slezáková informovala: 

● Dňa 10. 3. 2021 sa uskutočnilo stretnutie prac. skupiny STU Spolupráca prax 
● Príprava návrhu projektu „Národné batériové centrum„ (so SAV): 

- Plánovaná výstavba továrne na autobatérie vo Voderadoch 
- Súčasťou bude aj vývojové a výskumné centrum – do ktorého je zapojená SAV a STU 
- Príprava projektu:  1. materiály a technológie 

 2. elektronika 
 3. recyklácia 

Výzva na fakulty:  
- Je potrebné nahlásiť konkrétne mená, ktoré majú reálnu kapacitu sa v tejto oblasti 

realizovať, aby sa zapojili 
- Zaujímavý pre FIIT bude bod 2. elektronika: Elektronický manažment a umelá inteligencia 
úloha 20210316/02 
Zistiť bližšie informácie z rektorátu a informovať vedenie. 



Z: Mgr. Slezáková 
T: asap 

● Priebežne sa realizujú a sú pripravované ďalšie stretnutia so zástupcami firiem. 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
K bodu 8: Financie: 
 
Ing. Palatinusová informovala: 

● Partnerské zmluvy – ukončené minulý rok, nepokračujú aktuálne dodatkom  
- návrh na zlúčenie finančných zostatkov a zrušenie účelových zákaziek do jednej fakultnej 
Uznesenie 1.9/2021-VF 
Vedenie fakulty odsúhlasilo zlúčenie finančných zostatkov a zrušenie účelových zákaziek do 
jednej fakultnej zákazky. 

● Zmluvy o dielo (výskumné projekty s priemyslom) – ukončené v roku 2020  
- návrh na zlúčenie finančných zostatkov a zrušenie účelových zákaziek do jednej fakultnej 
Uznesenie 2.9/2021-VF 
Vedenie fakulty odsúhlasilo zlúčenie finančných zostatkov a zrušenie účelových zákaziek do 
jednej fakultnej zákazky. 

● Zmluva o spolupráci “MOLPIR”: pokračujúca na dobu neurčitú 
- zmluva primárne určená na štipendiá, od roku 2019 sa žiadne nevypláca, treba schváliť 

účel použitia. Bude prebiehať ďalšia interná diskusia, prof. Čičák a Ing. Palatinusová. 
 
K bodu 9: Rôzne 
 
Dr. Šoltés informoval: 

● Podklady výročná správa študijné oddelenie a PaM sú umiestnené na spoločnom disku. 
● Výročná správa: do prípravy bude zaradený stály link pre tento účel, informovala Mgr. 

Slezáková. 
● V AISe je integrovaná možnosť tajného ehlasovania. 
● Prebieha inventarizácia IKT. 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
TERMÍNY:  Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU je plánované 23. 3. 2021 o 9.00 hod. 
 Zasadnutie AS FIIT je plánované dňa 30. 3. 2021. 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Slezáková 16. 3. 2021 
 
Overil: Dr. Ing. Michal Ries 


