Zápisnica č. 03/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 26. 1. 2021
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská – online, Dr. Šoltés, doc. Vranić – online, prof. Čičák – online,
Dr. Ries, prizvaný – Dr. Lang, predseda AS FIIT, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková

Program:
1. Štúdium
2. Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch:
- šablóny na dvere – po odchode Dr. Belákovej bude zabezpečovať TPO.
Úloha: 20210126/01
Z: Ing. Palatinusova
T: ASAP
- Vedenie nominovalo členov VSK: prof. Čičák, prof. Horváth, Ing. Slezák.
- Novela VŠ zákona.
- Granty mladých a excelentne tímy – nová výzva.
- IET akreditácia v súvislosti s koronavírusom
Dr. Jelemenská navrhuje získať spätné väzby od vyučujúcich, ktorí museli urobiť zmeny.
Predpísaný termín je do konca týždňa. Dekan odporučil posun termínu vzhľadom na
prebiehajúce povinnosti.
- IASTE stáže: je potrebné zadať 2 – 3 témy v rámci našich študentov, ktoré budú ponúknuté
zahraničným študentom.
- Úloha: 20210126/02
Z: Dr. Ries
T: ASAP
K bodu 1: Štúdium:
Dr. Šoltés, prodekan pre štúdium, informoval vedenie o nasledovných bodoch:
- Skúškové obdobie je realizované podľa plánu bez problémov.
- Od dnešného dňa prebiehajú online obhajoby DP2.
Dr. Šoltés informoval riaditeľov ústavov o ponuke prof. Molnára, ktorý je v prípade potreby
ochotný vyučovať ako externý spolupracovník.
Vedenie vzalo na vedomie
- Dr. Šoltés opätovne dáva do pozornosti bod z minulého vedenia: Bol zverejnený návrh na
zmenu štandardov pre študijný program. Možnosť zaslať pripomienky za FIIT STU do
27. 1. 2021 na email: lucia.sebechlebska@stuba.sk, navrhuje za vedenie FIIT STU
skompletizovať
pripomienky
do
vedenia
26. 1. 2021,
materiál
dostupný:
https://saavs.sk/zverejnenie-navrhu-na-zmenu-standardov-pre-studijny-program/.
Zatiaľ neboli doručené žiadne pripomienky. Ak nie sú k uvedenému pripomienky, je potrebné
o tom dať spätnú väzbu – bez pripomienok.
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 2: Rôzne
Personalistika:
- Dr. Ries informoval o predložení smernice: Dochádzkový systém. Na úložisku vedenia je
vložená smernica, ktorú je potrebné preštudovať. Pripomienky doručiť do 28. 1. 2021.
Vedenie vzalo na vedomie.
- Dňa 20. 1. 2021 prebehlo online výberové konanie vedúceho TPO. Vybraný kandidát bol
pozvaný na osobné stretnutie dňa 27. 1. 2021. Predpokladaný nástup od 1. 2. 2021, informoval
Dr. Šoltés
Vedenie vzalo na vedomie.
Veda a výskum: Doc. Vranić
- Diskusia o habilitačných a inauguračných kritériách.
Propagácia: Dr. Šoltés informoval
- Vyšla, resp. pripravuje sa propagácia štúdia v Kam po SŠ, Pravda a SME, ktorá je cielená na
stredoškolákov.
- Virtuálne DOD sa bude konať dňa 24. 2. 2021 streda o 14.00 hod. Momentálne sa pripravujú
propagačne videá.
Vedenie vzalo na vedomie.
Projekty: Dr. Ries informoval
- 21. 1. 2021 bolo odoslané na VA dožiadanie k projektu NFP313010AUB3 – Detekcia vírusu
SARS-CoV-2 a jeho rezíduí v odpadových vodách technológiou IMS. Výsledok hodnotenia
Dr. Ries očakáva do 6 týždňov.
- Granty mladých (informácia pre ústavy bola zaslaná):
- Program na podporu mladých výskumníkov
- Oprávnení žiadatelia a členovia riešiteľského kolektívu nesmú prekročiť ku dňu
podania žiadosti vek 30 rokov.
- Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 15. február 2021, 13.00 hod. (v dvoch
kópiách spolu s prílohami a elektronicky).
- Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. apríl 2021.
- Predpokladaný koniec riešenia projektu: 31. marec 2022.
- Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov
- Oprávnení žiadatelia a členovia riešiteľského kolektívu nesmú prekročiť ku dňu
podania žiadosti vek 33 rokov.
- Návrh predkladá dekan fakulty.
- Konečný termín na predkladanie žiadostí na rektoráte: 30. máj 2021, 13.00 hod.
(v dvoch kópiách spolu s prílohami a elektronicky).
- Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. september 2021.
- Koniec riešenia projektu: najneskôr do 31. augusta 2023.
Dr. Ries požiadal riaditeľov ústavov, aby tieto granty spropagovali. Ak sú podnety
a pripomienky je potrebné ich postúpiť.
Vedenie vzalo na vedomie, ďalšia diskusia bude prebiehať interne.
AS FIIT: Dr. Lang informoval
- 1. 2. 2021 je plánované zasadnutie AS STU online.
Spolupráca: prof. Čičák informoval
- Na stretnutí prac. skupiny pre spoluprácu boli dohodnuté strategické postupy činnosti do
budúcna.

Vedenie vzalo na vedomie.
Financie: Ing. Palatinusová informovala
- úloha 20210119/01: KIVČ – porovnať zmeny v nápočte dotácie oproti minulosti:
● aktuálne dostupný materiál – výsek tabuľky z metodiky MŠ nie je kompletný, nie je
prevzorcovaný, nedajú sa implementovať údaje a porovnať výstupy,
● požiadali sme pani kvestorku o zaslanie kompletnej dokumentácie.
Vedenie vzalo na vedomie.
-

úloha 20210119/09 : ESET – preverenie aktuálnej situácie
● už od roku 2015 boli uzatvárané zmluvy o finančnej podpore, prvá bola na zriadenie
laboratória a jeho prevádzku. Zmluvu o poslaní a organizácii činnosti v ESET labe na
fakulte neevidujeme.

-

úloha 20210119/10 : prehodnotenie platov nepedagogických pracovníkov – návrh procesu
a časového harmonogramu
● na spoločnej porade prodekana Šoltésa a pracovníčky PaM dňa 21. 1. 2021 sme
stanovili princípy kategorizácie nepedagogických pracovníkov. V prvom kole sme
prerokovali kategorizáciu vedúcich pracovníkov dekanátu a pracovníkov TPO.
V druhom kole budú prehodnocované zaradenia a následná kategorizácia ostatných
oddelení dekanátu.
Vedenie vzalo na vedomie.

-

úloha 20210114/02 : inventúra notebookov – v súvislosti s vypracovaním plánu VO
● CVKS vykoná inventúru notebookov v rámci celkovej inventúry výpočtovej techniky,
● časový harmonogram a proces inventúry VT stanoví vedúci CVKS po prerokovaní
a odsúhlasení prodekanom Šoltésom.
Vedenie vzalo na vedomie.

Rôzne:
- QS University Rankings – Global Academic Survey kontaktovanie výskumných partnerov
najmä zo zahraničia ohľadom udelenia súhlasu s poskytnutím ich dát (meno, pracovná pozícia,
zamestnávateľ a emailová adresa) za účelom prieskumu „QS Global Academic Survey“, ktorý
tvorí veľkú časť hodnotenia univerzít v prestížnych rankingoch QS World University Ranking
(40 % hodnotenia) a QS EECA University Rankings (30 % hodnotenia).
-

Od 27. 1. 2021 je platná Vyhláška 14 hlavného hygienika SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa
Vedenie vzalo na vedomie.

-

Dňa 5. 2. 2021 o 11.00 hod. bude online zasadnutie Rady študijného programu.
Pozvaní: prof. Kotuliak, prof. Čičák, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, Dr. Ries

-

Dekan navrhol posunúť Kolégium dekana na termín 16. 2. 2021 z dôvodu kolíznych termínov
v pôvodne navrhovanom termíne.
Vedenie vzalo na vedomie.

-

Dr. Jelemenská informovala o nákupe 40 prístupov na Webex.

TERMÍNY:

Najbližšie zasadnutie vedenia FIIT STU je plánované 2. 2. 2021.
Zasadnutie AS FIIT STU 9. 2. 2021 o 13.00 hod. online.
Zasadnutie Kolégia dekana 16. 2. 2021 o 9.00 hod.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 26. 1. 2021

Overil: Dr. Ing. Michal Ries

