
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Kolégia dekana FIIT STU dňa 20.09. 2022

TERMÍN: 20.09.2022 o 09:00 hod.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
doc. Dr. techn. Ing. Michal Ries
Ing. Ľubica Palatinusová
doc. Ing. Ján Lang, PhD.
Ing. Branislav Kmeť
Ing. Roman Stovíček, CSc.
PaedDr. Pavol Baťalík
Dominik Gozora
Bc. Roman Páleník

PRIZVANÍ:
PhDr. Erika Nižnanská
Miroslav Kandlbauer
Ing. Eva Beláková - neprítomnosť ospravedlnená
Mgr. Zuzana Kozíková

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Aktuálne informácie
3. Štúdium a starostlivosť o študentov
4. Veda a výskum
5. Spolupráca s praxou - CDV
6. Financie
7. Prevádzka (prizvaný p. Kandlbauer)
8. Propagácia (prizvaná p. Beláková - neprítomnosť ospravedlnená)
9. Personalistika (prizvaná p. Nižnanská)
10. AS FIIT STU
11. Študentská časť AS FIIT STU
12. Centrum priemyselného výskumu - CPV
13. Centrum výpočtových a komunikačných služieb - CVKS
14. Slovenská informačná knižnica - SIK
15. Zamestnanecká rada
16. Rôzne

K bodu 1: Otvorenie
● Zasadnutie v mene dekana otvoril prodekan Dr. Šoltés, dekan odcestovaný na tuzemskej

pracovnej ceste v Košiciach.

K bodu 2: Aktuálne informácie
Prodekan Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:

● Bolo schválené uznesenie SRK, RVŠ, ŠRVŠ a KD “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na
Slovensku”, ak nepríde do 17.11. k návýšeniu rozpočtov VŠ, príde k prerušeniu výučby.



K bodu 3: Štúdium a starostlivosť o študentov
Prodekan Dr. Šoltés a prodekanka Dr. Jelemenská informovali o nasledovnom:

● Harmonogram prijímacieho konania na AR 2023/2024.
● Schválené školné na AR 2023/2024.
● Od 20.09. 2022 nastúpila nová vedúca Študijného oddelenia, rovnako nová študijná

referentka pre bakalárske štúdium.
● Do 1 roč. B-INFO nastúpilo 241 študentov, do 1. roč. B-INFO4 nastúpilo 145 študentov,

celkový počet Bc. a Ing. 1178 študentov.
● Začiatok akademického roka prebehol bez komplikácií.
● Dr. Jelemenská predložila kolégiu materiál na hodnotenie PhD. študentov.

Uznesenie: 1.3/2022 -  KD FIIT STU súhlasí s predložením materiálu “Kritériá hodnotenia úrovne
výstupov tvorivej činnosti” na schválenie do Odborovej komisie (Informatika).

K bodu 4: Veda a výskum
Prodekan doc. Vranić informoval o nasledovnom:

● Žiadosť o periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
na FIIT STU bola schválená na hodnotenie.

● Stretnutie konzorcia projektu rurAllure (rurallure.eu) v programe Horizont 2020 úspešne
zorganizované na FIIT STU.

● Podané žiadosti do programov podpory mladých výskumníkov: sedem individuálnych a jedna
tímová.

K bodu 5: Spolupráca s praxou
Prof. Čičák, riaditeľ CDV, informoval o nasledovnom:

● Úvod do štúdia - na základe bloku prezentácii v prvý deň Úvodu do štúdia by bolo vhodné,
aby bola vytvorená praktická brožúra s obsahom pre prvákov.

● Úhrady firiem (partnerstvo, tímový projekt, sponzorstvo a pod.) na účet nadácie FIIT –
problematika čerpania týchto prostriedkov.

● Pripravuje sa aktualizácia tabule partnerov a podporovateľov FIIT (hlavná chodba+web).

K bodu 6: Financie
Tajomníčka Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:

● V pridelenej schválenej dotácii na rok 2022 nenastali zmeny.

K bodu 7: Prevádzka
Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia p. Kandlbauer informoval o nasledovnom:

1) Pripravené projekty:
● Oprava strechy izolácie na administratívnej budove:

○ Plánovaný začiatok prác: streda 21.09.2022.
○ Práce budú vykonávané bez obmedzenia prevádzky, vyučovania.

● Riešenie možností zníženia spotreby tepla vo výmenníkovej stanici OST:
○ Spracovanie projektu, možnosti úspornosti s tepelným čerpadlom.

● Fotovoltaické el. články:
○ Príprava na spracovanie projektu fotovoltaiky autorizovanou firmou s výpočtom

výkonu a spracovaním plánu ako sa bude využívať.
○ Projekt rozvodu elektriny - vnútornej, teda prepojenie existujúcej siete.

2) Spotreba energii na fakulte:
● Prebieha analýza spotreby hlavne elektrickej energie na objekte fakulty z dôvodu možného

navýšenia platieb. Hľadanie možnosti zníženia spotreby.
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● Momentálne nie sú stanovené nové ceny za kWh el.energie ani nové ceny za spotrebované
teplo.

● Po spracovaní spotrieb za minulé roky hlavne porovnanie rokom 2019 je v roku 2022 za
mesiace január až august zvýšená spotreba el. energie cca 20 %.

● Zisťovanie dôvodu zvýšenej spotreby, príprava montáže podružných elektromerov.

K bodu 8: Propagácia
P. Beláková (zástupkyňa vedúcej oddelenia OPM) je neprítomná, ospravedlnená.

K bodu 9: Personalistika
Prodekan Dr. Šoltés a vedúca oddelenia PaM PhDr. Nižnanská informovali o nasledovnom:

● Noví vyučujúci sú pripravení na semester.
● Odovzdavanie podkladov k výplatám - informácia.
● Dochádzkový systém - úprava dochádzky.
● Vyplatená jednorazová odmena 500 Eur zamestnancom v septembrovej výplate za mesiac

august 2022.

K bodu 10: AS FIIT STU
Predseda AS FIIT STU doc. Lang informoval o nasledovnom:

● Doplňujúce voľby do ŠČ AS FIIT STU budú 27.09.2022.
● Doplňujúce a všeobecné voľby do AS FIIT STU budú 18.10. 2022.
● Vyzval na podporu stanoviska Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k Vyhláseniu

Slovenskej rektorskej konferencie “Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku” a
nadväzujúcich krokov

K bodu 11: Študentská časť AS FIIT STU
Bc. Pálenik, zástupca študentov, informoval o nasledovnom:

● Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 - 2023 sa
uskutočnia 27.9. 2022 v čase od 9.30 hod. do 13.00 hod. na FIIT STU

● Doplňujúce voľby do AS FIIT STU - 18.10. 2022
● FIIT - kovica - 18.10. 2022 (od 18:30) - organizačne zabezpečená študentami

K bodu 12: Centrum priemyselného výskumu
Ing. Kmeť, poverený vedením CPV,  informoval o nasledovnom:

● Personálny pohľad - súčasnosti oddelenie pozostáva z 6 kmeňových zamestnancov.
● Štruktúra projektov - v súčasnosti evidujeme a napomáhame pri realizácii celkom 24

projektov. Z toho v rámci schémy APVV – 5, VEGA – 1, KEGA – 2, EŠIF – 7, H2020 – 1,

SASPRO2 -2, COST – 5, EIT Digital Summer School – 1.

Prehľad aktivít od zasadnutia zo dňa 08.03.2022 a výsledkov projektov od začiatku roka 2022:

1. Prehľad podaných medzinárodných projektových žiadostí:

Podanie Projekt Stav

Január 2022 BICYCLE (Horizon Europe) vo výške 1.4 mil. €, p.
MSc. Bordoy.

Úspešný projekt,
nedostatok fin.zdrojov EU -
bez financovania EU.
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Február 2022 SCDI (Digital Europe - EDIH) vo výške 5.7 mil. €,
grant vyžiadaný vo výške 2.8 mil. €, vedie
rektorát, zastupuje CPV.
STU budget 746 967 €, výška požadovaného
grantu 373 483.5 €.

Úspešný projekt,
nedostatok fin.zdrojov EU -
bez financovania EU,
udelený Seal of Excellence,
dofinancovanie cez plán
Obnovy/ Slovensko.

Marec 2022 ALIGNED (Horizon Europe ERA Chairs) vo výške
2.5 mil. €, p. doc. Czannerovou

Neúspešný, pod
tresholdom

Marec 2022 TRAIL HUB (Horizon Europe EXCELLENT HUBS)
vo výške cca 4.4 mil. €, budget FIIT cca 280 tis €,
p. MSc. Bordoy

Úspešný projekt,
nedostatok fin.zdrojov EU -
bez financovania EU.

Marec 2022 ECEH (Norway Grants) vo výške cca 200tis €, z
toho FIIT cca 120tis €, doc. Lang

Úspešný projekt, príprava
zmlúv.

Marec 2022 DIGEWATA (Horizon Europe TWIN TRANSITION),
vo výške 4.1 mil. €, budget pre FIIT cca 340 tis.
€,  p. Dr. Košťal,

Neúspešný, pod
tresholdom

Apríl 2022 SmartFog (Horizon Europe - RIA) vo výške
takmer 5 mil. €, budget pre FIIT cca 400 tis. €,
doc. Vranić

Neúspešný, pod
tresholdom

Apríl 2022 Open SienCE (Horizon Europe - CSA) vo výške
cca 2 mil. €, budget pre FIIT cca 140 tis. €, p. Dr.
Lengyelova

Neúspešný, pod
tresholdom

Máj 2022 SMART-LANES (Horizon Europe EIC
PATHFINDER), vo výške 2.8 mil. €, budget pre
FIIT 350 tis. €, p. Dr. Galinski,

V hodnotení

September 2022 SYNERGY (ERASMUS – Partnerships for
Innovation: Alliances) – koordinátor: Università
degli studi di Genova (IT) – budget pre STU:
21.783 €

Projekt podaný
09/09/2022

2. Úspešné projektové zámery:

o Projekt Nórskych fondov (J. Lang riešiteľ) – od 9/2022
o EŠIF project CEVIS – schválený, aktuálne sa pripravuje ŽoP za rok 2020, cca 780 tis. €
o SCDI (Digital Europe - EDIH) – prebiehajú rokovania s koordinátorom a spustenie

projektu za podpory MIRRI a MŠ. Predpokladaný začiatok projektu jar 2023
o V rámci výzvy Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom Štipendiá pre excelentných
výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine boli podané 2 žiadosti
(doc. Kataieva a prof. Khilenko) – žiadosť doc. Kataieva bola schválená, momentálne
čakáme na prípravu zmluvy. Maximálna celková schválená výška prostriedkov: 104
400 €
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3. Zamietnuté/nefinancované národné projektové zámery:
o APVV Bilat. SVK - ČR – 3 projekty -

Všeobecne:
o postúpenie podkladov pre UPA v rámci ŽoP ACCORD vo výške cca 120 tis. €, žiadosť k

dnešnému dňu ešte nepodali na VA
o pripravuje sa ďalšia ŽoP za Accord do 6/2022
o pripravuje sa ŽoP za CEVIS, do 12/2022 sa podajú ŽoP za rok 2020
o Granty mladých – podaných 7 žiadostí – ešte nevyhodnotené
o Granty mladých excelentných tímov – podaná 1 žiadosť (Lukáš Hudec spolu s FEI),
o v rámci WorkZone bolo realizované podujatia zamerané na Online hry, pokračovali

práce na interných projektov GitLab, Elvíra a Rezervačný systém knižnice. Ďalej bola
dokončená kuchynka a spoločné miestnosti pre študentov.

o zapojenie sa do COST Action CA20137 - Making Young Researchers' Voices Heard for
Gender Equality (VOICES) – Dr. Lengyelová + v rámci CA19122 - European Network
For Gender Balance in Informatics (EUGAIN) plánovaná služobná cesta na MC
meeting a Annual Women in Informatics Research and Education Workshop in
conjunction with ECSS (24/10/2022 – 27/10/2022 – Hamburg, Nemecko)

Očakávané aktivity v rámci III. kvartáli roka 2022
o v septembri 2022 očakávame vyhlásenie všeobecnej výzvy APVV VV 2022

Vyhodnotenie nasledovných projektových zámerov:
o CybSecSTU (MIRRI) vo výške cca 200 tis. €, Dr. Horvát - vyhodnotené, neschválené
o CEVIS (EŠIF - VA) vo výške 6 mil. € z toho FIIT cca 780 tis. €, Dr. Horvát/Dr. Mršková –

vyhodnotené, schválené
o SUIEZ (EŠIF – VA) s fa. BDO, a.s. vo výške cca 1.3 mil. € z toho FIIT cca 470 tis. €, Dr. Ries /

Dr. Mršková – vyhodnotené, neschválené – v zásobníku: čaká sa na navýšenie alokácie
o CORNY (MIRRI – de minimis) vo výške 12 095 €, Ing. Petrík/ doc. Vranić. – v hodnotení

● Finančný prehľad - v rámci finančného prehľadu uvádzame iba bilanciu v rámci aktuálne
riešených projektov financovaných z EŠIF. Celková výška podaných a zatiaľ neuhradených
ŽoP na uplatnenie si personálnych výdavkov v roku 2022 predstavuje sumu cca 176 tis €. V
roku 2022 boli uhradené ŽoP v celkovej hodnote 248 tis €.

K bodu 13: Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Dr. Stovíček, poverený vedením CVKS, informoval o nasledovnom:

● Prebehol Upgrade IKT v prednáškových miestnostiach.
● Požiadavky na nákupy IKT prosí nahlásiť na CVKS do 31. 10. 2022.

K bodu 14: Slovenská informačná knižnica
PaedDr. Baťalík, poverený vedením SIK, informoval o nasledovnom:

● Knižnica je pripravená na semester
● Prezentácia nových kategórii publikačnej činnosti
● Aktuálny stav publikačnej činnosti za 2022
● Digitálna knižnica ELVIRA 1.0

K bodu 15: Zamestnanecká rada
P. Gozora, predseda ZR FIIT STU, informoval o nasledovnom:

● Príprava dotazníku - spokojnosť so stravovacím zariadením na FIIT STU.
○ Návrh na jeho periodické opakovanie (polročne/štvrťročne) pre možnosť sledovania

zmeny kvality a spokojnosti.
○ Navrhované otázky:
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■ Ako by ste hodnotili kvalitu jedál? (hviezdičky 1-5)
■ Ako by ste hodnotili veľkosť porcií? (hviezdičky 1-5)
■ Aká je vaša celková spokojnosť s bufetom? (hviezdičky 1-5)
■ Pozitíva
■ Negatíva
■ Návrhy na vylepšenie

● Dodatok ku Kolektívnej zmluve.
○ Zvýšenie stravného - návrh

■ Zamestnávateľ: z 2,80 na 3,00
■ Socialny fond: z 0,75 na 0,80

○ Multisport karty min. 5€

K bodu 16: Rôzne
● Ing. Palatinusová

- 20. výročie FIIT STU (1. 10. 2003) - diskusia
- Alza boxy - informácie o pripravovanej rámcovej zmluve s STU a umiestnení.
- Elektronické cestovné príkazy - informácia o implementácii v personal.eis.stuba.sk

ÚLOHY:

Úloha 1.3/2022 - OPM pripraví brožúru (tlačená/online) pre študentov prvého ročníka.
Z: vedúca OPM, v spolupráci s pracoviskami, oddeleniami fakulty, zástupcami ŠČ AS.
T: koniec AR 2022/2023, priebežne informovať Vedenie FIIT STU

TERMÍNY:

Začiatok ZS AR 2022/2023 - 19.09. 2022
V FIIT STU - 04.10. 2022
KD FIIT STU - 29.11. 2022
AS FIIT STU - 22.11. 2022
VR FIIT STU - 13.12. 2022
FIITkovica - 18.10. 2022 od 18:30
GRIFO 12.-14.10. 2022 - účasť potvrdená - 12.-14.10. 2022 (FIT ČVUT Praha)

Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková

Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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Kritériá hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti

Kategórie výstupov:
A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu

tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti alebo má
zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;

A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v širšom
medzinárodnom kontexte;

A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
tvorivej činnosti - výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v
medzinárodnom kontexte;

B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti - výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v národnom
kontexte;

Kategorizácia výstupov - STU odbor Informatika

A+

publikácia v časopise Q1 alebo Q2, monografia v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS1),
publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii A* alebo A, medzinárodný
patent

A

publikácia v časopise Q3, kapitola v monografii v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS2),

publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii B, ostatné monografie v

zahraničnom vydavateľstve

A-
publikácie evidované v renomovanej publikačnej databáze (WoS, SCOPUS, Inspec, ACM DL, IEEE Xplore),

ak nie je zaradený do jednej z vyššie uvedených úrovní, národný patent

B ostatné recenzované publikácie, úžitkový vzor

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS.
MRV - medzinárodné renomované vydavateľstvo (zoznam STU)
1) aspoň 10 citácií (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS
2) aspoň 5 citácie (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS

Zaradenie časopisu do kvartilov (Q1 až Q4) sa určí podľa WoS - Journal Citation Reports Indicators
(clarivate.com) alebo SCOPUS - SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com/journalrank.php). V
prípade evidovania časopisu v oboch databázach sa použije lepší z oboch kvartilov.

Tab. 1. Minimálna úroveň výstupov výskumnej práce pri obhajobe dizertačnej práce.
PUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU
Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej úrovni v časopise min.11

Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej alebo medzinárodnej úrovni kvality min. 22

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU
Aktívna prezentácia na medzinárodnej konferencii alebo konferencii s medzinárodnou účasťou min. 13

3 Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni môžu nahradiť aktívnu
prezentáciu na konferencii.

2 Pričom prepočítaný počet publikácií získaný ako pomer 1/N, (kde N je počet autorov s výnimkou školiteľa
alebo konzultanta) je väčší ako 1.

1 vnútorný predpis STU 9/2021; doktorand je prvý autor alebo má najmenej 50% podiel. 1 publikácia v časopise
vo WoS alebo SCOPUS v Q1-Q4.
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