Zápisnica č. 10/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 23. 3. 2021
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, Dr. Lang
online:
Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

štúdium
personalistika
veda a výskum
propagácia
projekty
AS FIIT
spolupráca
financie
rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch:
● Kolégium rektora (zo dňa 22. 3. 2021):
o Rozpis dotácie – kritika, nakoľko neobsahuje vyrovnanie výkonov za predchádzajúce roky.
▪ Ing. Palatinusová dopĺňa aktuálny stav:
UM – vyrovnané v decembri 2020
FEI – vyrovnané vo februári 2021
SvF – odsúhlasená suma, Dohoda je na podpise na SvF
SjF – odsúhlasená zmluva, čaká na vypracovanie Dohody
o Excelentné tvorivé tímy – rektorát chce zrušiť náš projekt (prof. Bieliková)
o SASPRO2:
▪ zoznam tútorov
▪ v súčasnosti podaných 7 prihlášok z STU
doc. Ries doplnil: momentálne v riešení
o Minulý rok bolo na STU 89 žiadostí 211:
▪ 1/3 (30) podali dvaja žiadatelia
▪ ďalší štyria podali 5 – 8 žiadostí
● Organizácia štátnic – pozvánky a koordinácia termínov
o štátnice budú pravdepodobne dištančne
o je potrebná koordinácia termínov a hostí
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● odovzdávanie DP, BP – elektronicky, posun termínu na 17. 5. 2021, 8.00 hod.
o pôvodné termíny:
▪ BP2 11. 5.
▪ DP1 12. 5.
▪ DP3 29. 4.
Uznesenie 1.10/2021-VF
Vedenie schvaľuje nový termín odovzdávania záverečných prác dňa 17. 5. 2021 do 8.00 hod.

oponenti DP3: potrebná finalizácia na ústavoch a realizácia implementácie do AIS
VSK:
o bol aktualizovaný harmonogram VSK
o posunutie termínu pre podávanie spisov zosúladených ŠP do RVSK na 31. 5. 2021
o RŠP (Rada študijných programov) – účinnosť legislatívy od 1. 4. 2021
o vo VR FIIT boli schválení členovia RŠP – bolo navrhnuté zostaviť 2 spoločné RŠP
▪ INFO + ISS predseda doc. Vranić
▪ IB + AI predseda prof. Kotuliak
o požiadať rektorát o prístup na portál SAAVŠ -> žiadosť o predchádzajúci súhlas s úpravou
študijného programu podľa § 30 ods. 9 zákona č. 269/2018 Z. z. (IB, AI)
▪ Dr. Jelemenská
▪ Ing. Kollár
o Aktualizovaný zoznam predmetov – potrebné určiť profilové predmety v ŠP (garanti)
o Harmonogram na zosúladenie HaI konaní sa nemení – 30. 4. 2021
úloha 20210323/01
Preveriť termín a spôsob vytvorenia doplňujúcich kritérií HaI konania.
Z: doc. Vranić
T: asap
● SAV bude organizovať 16. 4. 2021 ONLINE DEŇ na propagáciu doktorandského štúdia. Žiadajú
zaslať pozvánku našim študentom (Andrea Nozdrovická, referát pre komunikáciu a médiá).
Materiál bude postúpený na odd. propagácie.
● NŠP: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
Vedenie zobralo na vedomie.
●
●

Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● prijímacie konanie na bakalárske štúdium bude prebiehať elektronicky a na inžinierske
štúdium prezenčne
● smerné čísla Ing. a PhD.
bakalárske štúdium: predpokladaný počet 172 absolventov
inžinierske štúdium:
Uznesenie 2.10/2021-VF
Vedenie fakulty schválilo smerné číslo prijatých študentov na inžinierske štúdium
v akademickom roku 2021/22 v študijnom programe ISS: 100 študentov na dvojročné
štúdium a 10 študentov na trojročné štúdium a v študijnom programe IB: 25 študentov na
dvojročné štúdium a 5 študentov na trojročné štúdium.
doktorandské štúdium:
Uznesenie 3.10/2021-VF
Vedenie fakulty schválilo smerné číslo prijatých študentov na doktorandské štúdium
v akademickom roku 2021/22 v počte 20 študentov.
● otvárané študijné programy na inžinierske štúdium: v akad. roku 2021/22 budú realizované
povinne voliteľné predmety v SJ aj v AJ
● ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium v AJ
● doktorandské štúdium – prijímacia skúška a prijímacie konanie: 1. 7. 2021
● inžinierske štúdium – prijímacia skúška: 30. 6. 2021
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● vyhlásené výberové konania na funkčné miesta 4 doc., 2. prof.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 3: Veda a výskum
Doc. Vranić informoval o nasledovnom:
● rekonštrukcia excelentného tvorivého tímu našej fakulty
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● prebieha propagácia pre uchádzačov ako aj iné zainteresované strany fakulty
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Na doplnenie podkladov k ŽoP sme požiadali 19. 9. 2020 o predĺženie (neformálne nám VA
potvrdila predĺženie).
● Na doplnenie podkladov k ŽoP k W130 (Brainware) boli odoslané žiadateľovi podklady.
● Na projekte CE2 sa realizuje výmena v matici.
● Postupne pripravujeme predstavenie spôsobu identifikácie výziev v rámci Horizon Europe
pilier 2.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● zasadnutie Akademického senátu FIIT STU bude v utorok 30. 3. 2021 o 13.00 hod. online
prostredníctvom webex
link pre verejný prenos: https://youtu.be/3p3BXU8x87k
● Program:
1. otvorenie
2. prezentácia, schválenie programu, voľba sčítacej komisie, voľba skrutátorov
a overovateľov zápisnice
3. kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. schválenie ďalších podmienok prijatia na Inžinierske štúdium v akademickom roku
2021/22
5. Schválenie ďalších podmienok prijatia na Doktorandské štúdium v akademickom roku
2021/22
6. návrh na podanie prihlášky na člena v združení BITERAP
7. pravidlá realizácie skúšok počas online výučby na FIIT STU.
8. rôzne
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
Prof. Kotuliak informoval o nasledovnom:
● Uskutočnili sa úvodné rozhovory so Slov. sporiteľňou, Slovnaftom a ČSOB
● Swan, IBM, ATT: otvárajú aktívnu spoluprácu
● podpis zmluvy s VW
● Rada pre spoluprácu s praxou – bude prebiehať ďalšia interná diskusia
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● Propagácia fakulty: Otvorená samostatná zákazka, vedúci: Dr. Šoltés, preúčtované doterajšie
výdavky, sledovanie do výšky rozpočtu schváleného vedením.
● Zostatky prostriedkov z ukončených zákaziek v rámci podnikateľskej činnosti: v súlade
s uznesením z predchádzajúceho vedenia bola otvorená nová zákazka P 999 – výška
finančných prostriedkov na uvedenej zákazke bude upresnená po odpočítaní alikvotnej dane
● Plán nákladov na prevádzku v roku 2021: vedúci TPO predložil predbežnú kalkuláciu.
Aktuálne prehodnocuje platné zmluvy, plán revízii, servisov a opráv v objekte FIIT
v porovnaní s výdavkami z predchádzajúceho obdobia.
Cieľ: vypracovať finálny návrh nákladov na prevádzku v súlade s termínom vypracovania
návrhu rozpočtu FIIT (STU).
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 9: Rôzne
Dr. Stovíček, vedúci CVKS predložil:
● Návrh na zrušenie faxovej linky na sekretariáte dekana.
Odôvodnenie: za posledných 5 rokov bola využitá 2-krát, mesačne účtovaný paušál vo výške
13,90 EUR. Pred zrušením linky je potrebné odstrániť toto číslo zo všetkých dokumentov,
ktoré odchádzajú z fakulty a tiež webových stránok.
Uznesenie 4.10/2021-VF
Vedenie fakulty súhlasí so zrušením linky od 1. 9. 2021 a poveruje vedúceho CVKS
s odstránením faxového čísla zo všetkých zdrojov.
TERMÍNY: Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU je plánované 30. 3. 2021 o 9.00 hod.
Zasadnutie AS FIIT je plánované dňa 30. 3. 2021.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 23. 3. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries

