Zápisnica č. 4/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 21. 1. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranič, Dr. Jelemenská, doc. Lacko, prof. Čičák, Dr. Reis , p.
Karoliová
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN)
Program:
1. ÚHK – kontrola na FIIT
2. Kolégium rektora - informácia
3. Výročná správa o činnosti STU za rok 2019
4. Štúdium, Veda a výskum, Projekty
5. Rôzne
6. Nové úlohy
7. Kontrola úloh
8. Termíny
Rokovanie FIIT:
1. ÚHK – kontrola na FIIT
o Dekan informoval vedenie fakulty o zahájení kontroly ÚHK na fakulte, konanej na základe
nahláseného podnetu z decembra 2019.
2. Výročná správa o činnosti STU za rok 2019
o Dekan upozornil členov vedenia o dodržaní termínov pre prípravu a zaslanie podkladov
k vypracovaniu Výročnej správy 2019.
3. Kolégium rektora – informácia
o prof. Čičák v krátkosti informoval vedenie fakulty o priebehu rokovania kolégia rektora STU dňa
20. 1. 2020.
 Viaceré fakulty STU akreditujú svoje programy cez zväz VTS, cena je 5000,- €/jeden ŠP. Je na
zvážení, či má FIIT záujem o tento typ akreditácie študijných programov.
 STU kúpila software pre jednotnú evidenciu priestorov a nehnuteľností STU, prostredníctvom
ktorej sa zabezpečí vyhodnocovanie efektivity využitia priestorov univerzity.
 prof. Čičák upozornil členov vedenia na materiál k preštudovaniu „Stratégia zahraničnej
politiky STU“.
 Bol predstavený nový model financovania UTI (inkubátora), hlavným cieľom je lepšie
zviditeľnenie a komercionalizácia aktivity.
Úloha: 20200121/01 - J. Božíková preverí stav inkubátora na FIIT a o zistenom stave bude informovať
doc. Vraniča / vedenie
T: 14. 2. 2020
Z: doc. Vranič
o Dr. Jelemenská upozornila na zmenu smernice 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania
študentom v ubytovacích zariadeniach STU
Úloha: 20200121/02 - Zverejniť kritériá fakulty pre prideľovanie bodov na ubytovanie študentov.
T: 31. 1. 2020
Z: Dr. Šoltés
4. Štúdium, Veda a výskum, Projekty
o Harmonogram štátnic a promócií
Úloha: 20200121/03 - Finalizácia a zosynchronizovanie termínov štátnic a promócií v spolupráci
s ostatnými fakultami STU.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés

o Voľby predsedov PK pre PhD štúdium
 Fakulty zabezpečia vytvorenie programových komisií, a voľbu predsedov programových
komisií pre doktorandské študijné programy spadajúce pod príslušné odborové komisie a o
ich zložení a zvolených predsedoch budú informovať ÚVaSŠ do 17. 2. 2020.
o Harmonogram zadávania tém pre PhD štúdium pre ak. rok 2020/21:
 do 26. 1. 2020 – Školitelia – cca 1 až 3 témy po konzultácii s riaditeľom ústavu
 do 31. 1. 2020 – Riaditelia – sumarizácia tém za ústav
 do 7. 2.2 020 – Vyjadrenie OK/PK
 (od 7. 2. 2020 – Zverejnenie a promovanie – Aktuálne na http://phd.fiit.sk/)
 do 30. 3. 2020 – Zverejnenie podľa zákona
 do 31. 5. 2020 – Prihlášky na PhD štúdium
Úloha: 20200121/04 - Riaditelia ústavov vyzvú školiteľov aby predložili témy dizertačných prác
(vrátane externistov), urobia sumarizáciu predložených tém.
T: 31. 1. 2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
o Partnerstvá – informácia a delenie finančných prostriedkov
 Asseco – predĺženie zmluvy o partnerstve
Úloha: 20200121/05 - M. Slezáková pripraví informáciu o stave zmluvy o partnerstve so spoločnosťou
ASSECO a zašle vedeniu.
T: ASAP
Z: M. Slezáková
 Tempest – predĺženie zmluvy so spoločnosťou Tempest sa odkladá, bude sa riešiť až po
založení a následnom vyjadrení etickej komisie FIIT.
 Dr. Ries informoval vedenie fakulty, že v rámci refundačného projektu sa v priebehu týždňa
27. 1. – 31. 1. 2020 budú odovzdávať ŽOP za prvé 3 mesiace roku 2016, tieto je potrebné
skompletizovať ASAP.
Úloha: 20200121/06- Dr. Ries v spolupráci s riaditeľmi ústavov pripraviť víziu a harmonogram čerpania
projektov.
T: 14. 2. 2020
Z: M. Ries
5. Rôzne
o Predĺženie zmluvy so spoločnosťou IT – Crowd, s. r. o.
 Vedenie odsúhlasilo predĺženie zmluvy o nájme pre spoločnosť IT – Crowd, s. r. o. na ďalšie 4
roky, formou dodatku ku zmluve
Úloha: 20200121/07 - Tajomníčka fakulty pripraví predĺženie zmluvy o nájme pre spoločnosť IT –
Crowd, s. r. o. na ďalšie 4 roky, formou dodatku ku zmluve.
T: ASAP
Z: L. Palatinusová (v zast. A. Lakušová)
o Dekan informoval vedenie o novovznikajúcom združení Blockchain Slovakia. Združenie má
záujem aby ku platforme pristúpila aj akademická obec, z tohto titulu bola oslovená aj FIIT (nie

ako zakladajúci člen). Vedenie odsúhlasilo, aby sa k tejto aktivite pridala aj FIIT (kontakt za FIIT
bude I. Kotuliak, odborník špecializujúci sa na problematiku blockchain).
o Dr. Jelemenská informovala vedenie fakulty o možnosti využitia služieb psychologického
poradenstva na rektoráte STU, tak študentmi ako aj zamestnancami STU.
o Net@FIIT 2020- súťaž pre stredoškolákov - 14. 2. 2020
o Dr. Jelemenská – predostrela žiadosť na schválenie čerpania fin. prostriedkov na akciu Net@FIIT
2020 vo výške 250 € – vedenie fakulty náklady schválilo
o Dr. Jelemenská – predložila do vedenia na schválenie ZPC mimo EÚ Mgr. Andrey Hrčkovej PhD.
(Brazília - medzinárodná konferencia DIONE 2020, v termíne 17. 3. 2020 – 22. 3. 2020,
financovanie z APVV MISDEED)
UZNESENIE 1.4/2020-VF: Vedenie fakulty súhlasí s vycestovaním Mgr. Andrey Hrčkovej, PhD. (Brazília medzinárodná konferencia DIONE 2020 17. 3. 2020 – 22. 3. 2020).
6. Nové úlohy
- 20200121/01 - J. Božíková preverí stav inkubátora na FIIT a o zistenom stave bude informovať
doc. Vraniča / vedenie
T: 14. 2. 2020, Z: doc. Vranič
- 20200121/02 - Zverejniť kritériá fakulty pre prideľovanie bodov na ubytovanie študentov.
- T: 31. 1. 2020, Z: Dr. Šoltés
- 20200121/03 - Finalizácia a zosynchronizovanie termínov štátnic a promócií v spolupráci
s ostatnými fakultami STU.
T: ASAP, Z: Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés
- 20200121/04 - Riaditelia ústavov vyzvú školiteľov aby predložili témy dizertačných prác
(vrátane externistov), urobia sumarizáciu predložených tém.
T: 31. 1. 2020, Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
- 20200121/05 - M. Slezáková pripraví informáciu o stave zmluvy o partnerstve so spoločnosťou
ASSECO a zašle vedeniu.
T: ASAP, Z: M. Slezáková
- 20200121/06- Dr. Ries v spolupráci s riaditeľmi ústavov pripraviť víziu a harmonogram čerpania
projektov.
- T: 14. 2. 2020, Z: M. Ries
- 20200121/07 - Tajomníčka fakulty pripraví predĺženie zmluvy o nájme pre spoločnosť IT –
Crowd, s. r. o. na ďalšie 4 roky, formou dodatku k zmluve.
T: ASAP, Z: L. Palatinusová (v zast. A. Lakušová)
7. Kontrola úloh
8. Termíny
- Dekan + riaditelia ústavov – stretnutie k prerozdeľovaniu fin. zdrojov z projektov – 23. 1. 2020
o 13.00 hod. (u dekana).

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 21. 1. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

