
Zápisnica č. 14/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 27. 4. 2021 
 
Prítomní online:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, Dr. Lang, 

Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák 
 
 

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: 

● AS STU – bol odvolaný rektor prof. Fikar prezidentkou SR. AS STU poveril prof. Moravčíka 
funkciou rektora do volieb, ktoré sú plánované dňa 26. 6. 2021. 

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

● Dnes, t. j. 27. 4. 2021, od 9.00 hod. sa uskutočňuje cvičný test pre záujemcov o bakalárske 
štúdium. 

● Aktuálny počet prihlášok na inžinierske štúdium je 17 na študijný program ISS. 
● Dňa 28. 4. 2021 o 18.00 hod. sa uskutoční evaluácia ZS 2020/21 za účasti ŠČ AS FIIT STU. 
● Databáza uchádzačov o bakalárske štúdium v AR 2021/22 bola zaslaná na SCIO. 
● Vo štvrtok 29. 4. 2021 bude o 9.00 hod. finálne stretnutie k ostrému testu z matematiky pre 

uchádzačov na bakalárske štúdium v akad. r. 2020/21. 
 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch: 

● SjF vyrovnávanie výkonov, prebieha interná diskusia. 
● Návrh členov pracovných skupín pre posudzovanie zosúladených ŠP a HaI. 
● Je potrebne navrhnúť kandidátov do skupiny pre posudzovanie HaI. 

Prebehne ďalšia interná diskusia. 
● Dekan vymenuje rady existujúcich študijných programov, garantov existujúcich študijných 

programov (a predsedov RŠP) a spolugarantov existujúcich študijných programov (termín bol 
6. 4. 2021), menovacie dekréty sú podpísané. 

● Predsedovia RŠP zvolajú rady za účelom zosúladenia ŠP 
● Stretnutie s končiacimi bakalármi – propagácia inžinierskeho štúdia utorok 4. 5. 2021 o 13.00 

hod.  



● Stretnutie s končiacimi inžiniermi – propagácia doktorandského štúdia pondelok 10. 5. 2021 
o 14.00 hod.  

 
Vedenie zobralo na vedomie 
 
Riaditelia ústavov: 

 
UPAI  
● Návrh štátnicových komisií – oslovujeme externých členov komisií. 
 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 2: Personalistika:  
 
Do diskusie sa nikto nezapojil.  
 
 
K bodu 3: Veda a výskum 
 
Doc. Vranić informoval o nasledovnom: 

● Doplňujúce podmienky habilitačných a inauguračných konaní. 
● Návrh členov pracovnej skupiny, ktorá posúdi návrh na udelenie akreditácie v odbore 

habilitačného a inauguračného konania aplikovaná informatika: dvaja odborníci z praxe, 
dvaja odborníci z akademického prostredia mimo STU a dvaja odborníci z akademického 
prostredia mimo FIIT a FEI. 

● Máme povinnosť schváliť zoznam členov skúšobných komisií pre štátne skúšky inžinierskeho 
štúdia vo VR FIIT STU? 

Prebehne interná diskusia. 
 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 4: Propagácia 
 
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom: 

● V piatok a sobotu 23. – 24. 4. 2021 sa konalo finále súťaže Junior Internet 2021 pod záštitou 
dekana FIIT STU; dekan sa zúčastnil otvorenia súťaže a prodekan Šoltés ukončenia súťaže. 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 5: Projekty 
 
Doc. Ries informoval o nasledovnom: 

● FST projekt bol odoslaný do projektového zásobníka na MIRRI. 
● 2 x APVV bol doručený dodatok, prebral doc. Kováč, Dr. Lehocki. 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 



K bodu 6: AS FIIT 
 
Dr. Lang informoval o nasledovnom:  

● 11. 5. 2021 sa uskutoční 3. zasadnutie AS FIIT. Adresár je na podklady vytvorený. 
● Zásady volieb – návrh na zosúladenie so štatútom je pripravený. 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 7: Spolupráca  
 
Do diskusie sa nikto nezapojil. 
 
 
K bodu 8: Financie: 
 
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom: 

● Dodatok č. 23 k Zmluve o spoločnom vydávaní časopisu Computing and Informatics 
(1 000 EUR). 
Uznesenie 1.14/2021-VF  
Vedenie súhlasí so znením dodatku č. 23 k Zmluve o spolupráci pri vydávaní časopisu 
Computing and Informatics.  

 
 
K bodu 9: Rôzne 
 

● Návrh usmernenia dekana – v nadväznosti na postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení 
v súvislosti s krízou COVID-19 je potrebná ďalšia interná diskusia. 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
TERMÍNY:  Plánované zasadnutie Vedenia FIIT STU 4. 5. 2021 o 9.00 hod. 
 Plánované zasadnutie Kolégia dekana 4. 5. 2021 o 10.00 hod. 
 Plánované zasadnutie Vedeckej rady 11. 5. 2021 o 10.00 hod. 
 Plánované zasadnutie AS FIIT 11. 5. 2021 o 13.00 hod. 
 
  
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 27. 4. 2021 
 
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 
 


