Zápisnica č. 11/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 30. 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:
● Literárny fond: Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2020: písomné návrhy,
doručené na výbor sekcie do stanoveného termínu, t. j. do 31. 3. 2021.
Návrhy môžu posielať aj jednotlivci podľa propozícii uvedených na stránke. Ak majú byť
návrhy zaslané z úrovne rektorátu, ich dodanie na meno Mária Buciová do podateľne do
22. 3. 2021. Ak budú návrhy zasielať jednotlivci, potrebné zaslanie informácie mailom.
● Návrhy na ocenenie pre podujatie Vedec roka SR 2020 boli predĺžené do 15. 4. 2021.
Nominácie v kategórii:
o Vedec roka SR
o Mladý vedecký pracovník
o Inovátor roka
o Technológ roka
o Osobnosť medzinárodnej spolupráce
Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. 4. 2021 e-mailom a poštou podľa pokynov
uvedených v štatúte súťaže.
Štatút súťaže, Výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie
o podujatí nájdete na adrese https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/
Navrhovaná nominácia: prebehne ďalšia interná diskusia.
úloha 20210330/01
Preverenie nominácií na ocenenie pre podujatie Vedec roka SR 2020.
Z: doc. Ries
T: asap
● Tlačová konferencia EofAI v priestoroch FIIT 8. 4. 2021 od 10.30 do približne 12.00 hod.
TK zastrešuje Centrum pre umelú inteligenciu (CUI), ktorého sme zakladajúcim členom. TK sa
koná pri príležitosti spustenia medzinárodného kurzu Elements of AI. Konferenciu bude viesť
moderátor a predseda správnej rady CUI Gabriel Galgóci zo štúdia FIIT, kde by sa mali pripojiť
online hostia so svojimi video vstupmi asi 8 x (dva vstupy z Fínska a Čiech).
● Minulý týždeň bol predstavený prvotný návrh rozpočtu s možnosťou pripomienkovania.
Ďalšie rokovanie bude 6. 4. 2021.
● Dňa 30. 3. 2021 by sa mala uskutočniť ministerská diskusia v priestoroch FIIT.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● bola spustená príprava zadaní bakalárskych projektov pre cca 176 študentov (40 FTE + 19
PhD)
o Harmonogram zadávania bakalárskych projektov
o 29. 3. 2021 – 12. 4. 2021 – vloženie zadaní do systému Yonban na schválenie – Študijný
program BC-INFO
o 12. 4. 2021 – 19. 4. 2021 – schvaľovanie/vrátenie na opravu – garant/riaditeľ ústavu
o 26. 4. 2021 – ukončenie opravovania zadaní – na schválenie po oprave
o 2. 5. 2021 – 18. 5. 2021 – registrácia, konzultácie, prideľovanie BP
● potrebná pomoc so zapojením potenciálnych externých vedúcich bakalárskych projektov –
spriaznené firmy
Vedenie zobralo na vedomie
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● Kompletný harmonogram prijímacieho konania vrátane smerných čísiel na bakalárske,
inžinierske a doktorandské štúdium bol sprístupnený.
● V stredu 31. 3. 2021 bude podpísaná spolupráca s VW a GR VW, ktorí majú záujem viesť
bakalárske práce. Majú však záujem zrealizovať pohovor so študentmi.
● Študenti boli informovaní o posunutí termínu odovzdania záverečných prác.
● Na pedagógov prvých a druhých ročníkov bakalárskeho štúdia bol zo strany prodekana
vykonaný dopyt záťaže na študentov počas semestra.
● Upravený harmonogram SCIO:
26. 4. 2021 odovzdanie SCIO konečná databáza uchádzačov
7. 5. 2021 odovzdanie výsledkov zo SCIO na FIIT
● Do realizácie prijímacej skúšky na bakalárske štúdium budú každú stredu od 9.00 hod.
periodické porady k prijímacej skúške. Návrh na 28. 4. 2021 zvolanie študentov k propagácii
evaluácie ZS 2020/21
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Vypísané výberové konania na funkčné miesta 2 x profesor a 4 x docent.
● Dochádzka za mesiac 03/2021: je potrebné, aby bola do konca mesiaca správne vyplnená,
nakoľko je to podklad k spracovaniu miezd.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 3: Veda a výskum
Prof. Kotuliak informoval o nasledovnom:
● Spracovanie plánu publikačnej činnosti a vedeckých prác pre budúci rok.
Úloha 20210330/02
Príprava návrhu a analýza situácie publikačnej činnosti a vedeckých prác pre budúci rok.
Z: doc. Ries, doc. Vranić
T: asap

K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● 31. 3. 2021 natáčanie TouchIT (prof. Čičák, Dr. Bencel, Dr. Šoltés).
● 31. 3. 2021 workshop ako pracovať s videom (štúdio FIIT).
● Prebieha komunikácia s riaditeľmi stredných škôl a gymnázií ohľadom propagovania štúdia na
FIIT pre študentov týchto škôl. Riaditelia stredných škôl uvítajú, aby fakulta realizovala na ich
škole propagáciu, prečo sa oplatí študovať informatiku.
● Dňa 30. 3. 2021 o 18.00 hod. bude z laboratória Molpir vedená diskusia ministrov (MIRI a MF)
k plánu obnovy.
● Propagácia spoločného projektu so Strojníckou fakultou Automotive a príprava videí.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
● V rámci projektu SCDI sa začali aktívne prípravy na projektovom odd.
● Testing and Experimentation Facilities (TEF) for AI sme boli oslovení s určením prioritných
oblastí.
● Časť rozvojového projektu bola schválená (zatiaľ sme oficiálne neboli oslovení).
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● zasadnutie 2/2021 sa uskutoční dňa 30. 3. 2021 o 13.00 hod.
● prebieha aktualizáciou zásad volieb do AS FIIT STU. Termín: 27. 4. 2021.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
Prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● Tatranská akadémia: otvára nový odbor 3D technológie a virtuálna realita. Radi by chceli
podporu FIIT v tejto oblasti.
● Mediatech: špecifikácia podmienok vzdelávania formou čiastkových prednášok s cieľom
vytvorenia nového voliteľného predmetu v oblasti audio-video.
● Swan: príprava podpisu memoranda o spolupráci a úvodné rozhovory ohľadom nového Labu.
● Pripravované stretnutie so Slovnaftom.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● informácie z porady dňa 25. 3.2021 – kvestorka a tajomníci fakúlt:

1. „Moduly na kontrolu kvality”: materiál uviedol p. Ďurkovič, informoval o predbežnom
rokovaní s dodávateľom AIS. Predpoklad spustenia modulu na STU je po definovaní
kritérií a metodiky. „Rada pre kvalitu” zadefinuje ukazovatele, ktoré sa budú sledovať
a objednávať.
2. „Cestovné príkazy”: je vyvíjaný nový portál rozšírený o modul cestovných príkazov, ktorý
bude priamo prepojený s IS MAGION. Po jeho nasadení budú žiadosti o vyslanie na
pracovnú cestu schvaľované elektronicky, podobne ako objednávky/faktúry. V súčasnosti
testujú uvedený model pracovníci CVT, v ďalšej etape bude model sprístupnený na
testovanie fakultám.
3. „Financovanie stravného príspevku“: dodávateľ Magionu pracuje na tom, aby bolo
možné priamo príspevok na stravu spracovať do výplaty.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 9: Rôzne
Doc. Ries navrhol:
● Zistiť záujem o odborné individuálnych online kurzy Anglického jazyka u akademických
a neakademických zamestnancov.
Dr. Šoltés navrhol:
● Spoluprácu s IT akadémiou v oblasti manažérskych zručností: kurzy Prince2 a ITIL na úrovni
fudnation a practicioner
● Je potrebné skontrolovať stav podkladov k výročnej správe a urobiť rozhodnutie
o sledovaných obdobiach, rovnako je potrebné si rozdeliť textovú časť. Pracovné stretnutie
sa uskutoční 6. 4. 2021 o 11.00 hod.
Vedenie zobralo na vedomie.
TERMÍNY: Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU je plánované 13. 4. 2021 o 9.00 hod.
Pracovné stretnutie Výročnej správe je plánované dňa 6. 4. 2021.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 30. 3. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries

