
Zápisnica č. 15/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 18. 5. 2021 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Dr. Lang, prof. Čičák 
Prítomní online:  Mgr. Slezáková, Dr. Jelemenská, doc. Vranić 

 
 

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: 

● Správa z Kolégia rektora, ktoré sa konalo 17. 5. 2021 
● Rozpočet, tak ako bol predložený do Kolégia rektora pôjde na schválenie do AS STU. 

Niektoré fakulty sú proti predloženému návrhu. Očakáva sa však, že predložený rozpočet 
bude schválený. 

● Prieskumy platforiem – štúdium  
● Habilitačné a inauguračné konania 
● Doktorandské povinné predmety: boli vznesené pripomienky 
● Bude sa konať vedenie univerzity, na ktoré sú pozvaní dekani fakúlt STU 

 
● Harmonogram zasadnutí grémií FIIT STU 

● Materiál je dostupný na spoločnom disku. Termíny sú zaznamenané v kalendári vedenia. 
 

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

● VUPCH: povinnosť vyplnenia je aj pre doktorandov 
● Kontrola originality Turnitin – bude zabezpečené sprístupnenie pre študijné oddelenie 

a integrátorov AIS 
● Spoločný predmet v doktorandskom štúdiu, ktorý zabezpečuje R-STU: návrh prof. Kopáčika 

o Metodológia vedeckej práce I. 
o Metodológia vedeckej práce II. 

● 17. 5. 2021 bol termín na odovzdanie BP2, DP1, DP2 a DP3 
 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch: 



● Zmena garanta ŠP Bc-IB – doc. Dr. Ing. Michal Ries, doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., doc. Ing. 
Dominik Macko, PhD. 
Uznesenie 1.15/2021-VF  
Vedenie FIIT schvaľuje „Zmenu garantov v bakalárskom študijnom programe Informačná 
bezpečnosť/Informačná bezpečnosť konverzný“. 
o schváliť na VR FIIT 

●  študijné programy môžu dobehnúť v nasledujúcom akademickom roku (Bc-IB, Bc-IT, Ing-IT) 
 
Vedenie zobralo na vedomie 
 
Riaditelia ústavov: 

 
UPAI – Dr. Jelemenská informovala: 

● Komisie DP3 sú pripravené online na 14. – 15. 6. 2021 
● Komisie DizP2 navrhuje uskutočniť v ŠP AI 17. 6. 2021 
● Molpir lab – Firma MOLPIR chce nainštalovať germicídny žiarič. Je potrebné koordinovať 

s TPO. 
 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
UISI – Doc. Vranić informoval: 

● Komisie na štátne skúšky inžinierskeho štúdia sú pripravené na 14. – 16. 6. 2021. 
 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 2: Personalistika  
 
Prof. Kotuliak informoval o nasledovnom: 

● nastúpi nová kolegyňa na propagáciu 
● Dr. Kováčik bude viest tím propagácia 

 
K bodu 3: Veda a výskum 
 
Doc. Vranić informoval o nasledovnom: 

● Stratégia publikovania: prezentácia aktuálnej situácie. Budú prebiehať ďalšie interné diskusie. 
Výsledok bude prezentovaný na nasledovnom vedení fakulty.  

● Príprava projektu Rootprints       
● Príprava projektu CrossInnoLead 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 4: Propagácia 
 
Nikto sa nezapojil do diskusie. 
 
 
K bodu 5: Projekty 
 
Doc. Ries informoval o nasledovnom: 

● Schválený 1 spoločný projekt APVV. Žiadateľom je EU v Bratislave. 



● Schválený 1 spoločný projekt KEGA. Žiadateľom je TU v Košiciach. 
● SLORD tento týždeň plánujeme začiatok spolupráce k príprave nových projektov HE. 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 6: AS FIIT 
 
Dr. Lang informoval o nasledovnom:  

● Zasadnutie je predbežne plánované online 8. 6. 2021 o 13.00 hod. 
 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 7: Spolupráca  
 
Mgr. Slezáková informovala o nasledovnom: 

● tabuľa partnerov je v procese prípravy 
 
Prof. Čičák informoval o nasledovnom: 

● rokovania s partnermi fakulty sa konajú podľa plánu 
● Priemyselná rada: budú prebiehať interné rokovania o jej vymenovaní 

 
 
K bodu 8: Financie: 
 
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom: 

● Schválenie zahraničnej pracovnej cesty mimo EU – v zmysle Usmernenia dekana FIIT STU 
č. 1/2014 k realizácii zahraničných pracovných ciest: 
- Ján Nemčík, Edvin Mako – účasť na medzinárodnej konferencii ECBS 2021, Novi Sad – 

Srbsko, v dňoch 25. – 28. 5. 2021, financovanie: ACCORD (doc. M. Ries) 
Uznesenie 2.15/2021-VF  
Vedenie FIIT schvaľuje zahraničnej pracovnej cesty v zmysle návrhu. 

● Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste 
- predmet kontroly: Priznávanie a vyplácanie štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu 
- termín kontroly: v dňoch 24. 5. – 30. 6. 2021 
- kontrola na základe poverenia č. 5/2021 zo dňa 12. 5. 2021 

● Prerokovaný návrh rozpisu dotácie a rozpočtu na rok 2021 
 

Vedenie zobralo na vedomie. 
 
 
K bodu 9: Rôzne 
 

● Dr. Roman Stovíček predložil žiadosť na zakúpenie diskového poľa pre kamerový systém, 
bližšie informácie a odôvodnenie sú uložené na spoločnom disku. 
Prebehne ďalšia interná diskusia. 

● Výjazdové zasadnutie Vedenia fakulty: 10. – 11. 6. 2021 
● Je potrebné stretnutie k predmetom: navrhované termíny 27. a 28. 5. 2021 

 
Vedenie zobralo na vedomie. 
 



TERMÍNY:  Plánované zasadnutie Vedenia FIIT STU 1. 6. 2021 o 9.00 hod. 
 Plánované zasadnutie AS FIIT 11. 5. 2021 o 13.00 hod. 
 
  
Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 18. 5. 2021 
 
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 


