
Zápisnica č. 2/2019 z porady Vedenia FIIT zo dňa 10. 12. 2019 
 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák doc. Lacko, Dr. Ries 
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN) 

 
Plnenie úloh: 

1. 201901/2 Stretnutie so študentmi – K. Jelemenská a L. Šoltés sa zúčastnia, vytvoriť 
študentskú aktívnu časť – priebežne 

2. 2019/03 Pripraviť príhovor pre študentov (IK v spolupráci s vedením zverejniť na Gsuite) do 
4. 12. – všetci 

3. 2019/04 Pripraviť mail na zamestnancov – P. Čičák  
4. 2019/05 Pripraviť osobný list na ex zamestnancov, pozvanie na kapustnicu vytvoriť zoznam, 

do listu zahrnúť potvrdenie účasti – zabezpečuje dekanát P. Čičák 
5. 2019/06 V. Vranić vytvorí systém publikovania a platenia fee fakultou T: 31. 1. 2020 M. Ries 

a V. Vranić 
6. 2019/07 Pripraviť plán pre decentralizáciu na VS – všetci, draft T: 31. 1. 2020 
7. 20191203/2 Pripraviť organizačnú štruktúru – L. Šoltés spolu s Erikou Nižňanskou  

T: 17. 12. 2019 
8. 20191203/3 Brigádnička na projekty a pracovníčka dekanátu – náplň a zaradenie: M. Ries – 

Erika Nižňanská oznámi dňa 10. 12. 2019 disponibilitu, refundačný projekt je na ďalšie 
obdobie už personálne zabezpečený 

 
Nové úlohy: 

1. 20191210/1: Organizácia IIT.SRC: 
● Doteraz organizoval M. Kompan, pozorovateľ R. Bencel – pravdepodobne nebude chcieť 

pokračovať 

● K. Mršková je zahltená projektmi 

● Ak chceme IIT.SRC, tak nasledujúce kroky sú nutné (zodpovedný za vedenie V. Vranić): 

○ nájsť odborného organizátora (programový výbor: F. Lehotcki?) a prepojiť na M. 

Kompana 

○ nájsť administrátora (J. Bôžikova) 

○ pozvaná prednáška? (Yevgeni KOUCHERYAVI?) 

○ termín IIT.SRC: 22. 4. 2020 

 

2. 20191210/2: DOD 13. 12. organizačne zabezpečuje Martina Ries, za vedenie L. Šoltés: 
● Tradične spúšťame na DOD elektronické prihlášky – treba preveriť 

● Treba si prejsť, či je všetko nachystané 

 

3. 20191210/3: Prebrať si kalendár udalostí s predchádzajúcim vedením. Všetci. T:ASAP 
4. 20191210/4: Pozvanie rektora, M. Peciara, ostatných dekanov na kapustnicu. P. Čičák. 

T:ASAP 
5. 20191210/5: Vianočné pozdravy. Všetci. T:ASAP 
6. 20191210/6: Systematické zbieranie úspechov na FB, Insta. Zistenie stavu sociálnych médií 

Martina Ries; T:14. 12. 2019 
7. 20191210/7: Pripraviť harmonogram na posudky a komisie DPII: K. Jelemenská, 17. 12. 2019 
8. 20191210/8: Termín na schôdzu s riaditeľmi ústavov: I. Kotuliak 
9. 20191210/9: Požiadať o účasť asistentky na vedení kvôli zápisom: I. Kotuliak, 17. 12. 2019 

 
Informácia: 

1. Uskutočnila sa diskusia so študentmi 



2. Treba naštartovať zbieranie úspešných príkladov na FB. Zistiť v akom stave je Instagram, … 

3. Cez E. Jevčákovú boli komunikované pozície nového vedenia prorektorom 

4. Kapacitný projekt – Informáciu o schválení by sme mali mať 11. 12. 2019 

5. Projekt RDas – predložený na podpis 

6. EIT – pracovníčky projektového oddelenia robia podporu  

7. Podpora pre vykazovanie na ústavoch 

8. Excelentný vedecký tím – mal by byť podporovaný dva roky 

9. Erasmus+ projekt – vyriešia V. Vranić + M. Ries 

10. Obhajoba KEGA – 17. 12. rieši V. Rozinajová 

11. Slovak.AI – stiahnuté pred rokovaním LK AS STU. Má byť predložený na AS STU vo februári 

 

 
Informácia k rozpočtu RVS: 
GR Jurkovič: 
- vedecké parky – intenzívne sa pripravuje výzva, mohla by byť pred zlúčením op. programov 
- internáty – podaná žiadosť na ministerstvo financií, čakáme na odpoveď 
- od januára sa personálne posilňuje ministerstvo, otvorí sa systém financovania VS 
 
rozpočet: nie sú žiadne zásadné, systémové zmeny, iba technické (koeficienty) 
- dotácia na vzdelávanie 
- je pokrytý vplyv valorizácie, nemal by byt problém vykryť aj tento aj budúci rok, tiež doktorandské 

štipendia 
- sme po revízii študijných odborov, rozličné skupiny financovania pred a po. Je to teraz po novom. 
- metodika málo reflektovala potreby trhu práce. zlepšenie KAP. prešlo sa na úroveň študijného 

odboru. 
- štrukturálne zmeny z minulého roka. Vláda by chcela redukovať počet bakalárov, potrebujeme nájsť 

riešenie. Mal by existovať balík na rozvoj, cca 10m, v prvom kvartáli budúceho roka. Budú limity pre 
jednotlivé vysoké školy. Presun z 0711 do 0713. Štrukturálne zmeny sa pravdepodobne nebudú 
opakovať. 

- podpora profesijných bc programov. Navrhujeme, aby takí, čo nepokračujú v ďalšom štúdiu, dostali 
vyššiu váhu. Nebude to ale 100% kompenzácia. 
 

- dotácia na vedu 
- TNUNI zrazila dotáciu zahraničných grantov. navrhuje sa znížiť komplexná akreditácia z 43 -> 41 % 

a presunúť na zahraničné granty, dá sa to ešte premyslieť. 
- vieme posilniť VEGA, KEGA 
- zmeny v publikačnej činnosti. chceme ísť podľa wos kvartilov. ak sa nenájde kvartil vo wos, 4. 

kvartil. 
- do konca januára výzva na rozvojové projekty. 

 
- sociálna oblasť 
- zvyšovanie stravy na 1.40e 
- 50k na medzinárodné vedecké ŠVOČ konferencie, 1. a 2. stupeň, do konca marca návrhy  
- revízia odborov a nárast odborových štipendií 
- Slovenská asociácia akademického športu lobuje, navýšenie o 200k. Chcú iba pre tímy, vyššie ligy. 

Nesúhlas, napr. z dôvodu Volko. 
- rekreačné poukazy: tento rok bol osobitný účelový balík; náklady sú zatiaľ výrazne nižšie, ako sa 

očakávalo. pre 2020 to metodika nerieši, nie sú extra zdroje a bude treba spolu so SRK bojovať, aby 
bolo navýšenie. Ak nie, je to v rozpise.  

 



Diskusia: 
- špičkové tímy, ako ďalej. Boca navrhuje preveriť, či všetci členovia stále pracujú v tíme: GR: pre 

2020 sa zmeny nenavrhujú. Je tam pridaná hodnota v identifikácii tímov. Zatiaľ nie je odpoveď, ako 
ďalej, zrejme sa avs a hodnotenie tvorivej činnosti. 

- je zverejnená databáza publikácii, z ktorej sa brali informácie. 
- pripomienky do 20.  12., stihneme 
 
 
 
Zapísal: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.,  10. 12. 2019 
 


