Zápisnica č. 12/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 13.4. 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:
● Je potrebné pripraviť stanovisko – odpoveď na žiadosť prof. Kopáčika ohľadom vrátenia fin.
prostriedkov pridelených na projekt „Excelentné tímy”.
Doc. Ries informoval, že prebieha interná diskusia a príprava stanoviska.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● Novinky v programe ERASMUS+ (2021 – 2027) – 28,4 miliardy EUR
priority:
o inklúzia
o digitalizácia
o udržateľný rozvoj
o aktívna participácia
iniciatívy:
o Európske univerzity
o DiscoverEU
o Pedagogické akadémie Erasmus
o Centrá odbornej excelentnosti
úvodné webináre k výzvam – SAAIC
Vedenie zobralo na vedomie.
●

●

KA131
o podanie projektu do 11. 5. 2021
o trvanie 26 mesiacov
o všetky krajiny sveta (20 % rozpočtu)
K2

o podanie projektu do 20. 5. 2021
o trvanie 12 – 36 mesiacov
o kooperačné 100 – 400 tis.
o malé partnerstvá 30 – 60 tis.
Úloha 20210413/01
Je potrebné pripraviť analýzu predloženého materiálu KA131 a K2 na projektovom odd.
Z: doc. Ries
T: asap
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● Je pripravený návrh na schválenie harmonogramu tlače dokladov, promócií a imatrikulácií. Je
potrebné prehodnotiť navrhované termíny v spolupráci so študijným oddelením.
● Návrh členov prijímacej komisie pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium
o Bakalárske štúdium: prof. Čičák, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés.
o Inžinierske štúdium: rovnaká ako pre bakalárske.
o Doktorandské štúdium: prof. Čičák, doc. Vranić, doc. Kováč, doc. Ries, tajomník ŠO, SAV.
● V nadväznosti na zrušenú externú časť maturity z matematiky, ako aj iných predmetov, dáva
na zváženie organizovať letný kurz matematiky pre prvákov.
● Potreba kontroly katalógu pre akad. rok 2021/22 pre študentov v rámci mobility a
odstránenie tých, ktoré fakulta už nechce ponúkať.
T: 31. 4. 2021
● Zverejnený harmonogram skúšok (dozory).
● Licenčné zmluvy sa podpisujú elektronicky.
● Nové zadania záverečných prác s úpravami.
Úloha 20210413/02
Postup pri tlači pri zadaní záverečných prác z AIS
Z: Dr. Jelemenská
T: asap
Vedenie zobralo na vedomie.
Riaditelia ústavov:
UPAI – Dr. Jelemenská informovala:
● Zadania BP – 86 (137) – pre 176 študentov.
● Prihlášky do výberových konaní doc. a prof. sú v procese realizácie.
Termín odovzdania návrhov zadaní bakalárskych prác bol posunutý na 19. 4. 2021.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● do stredy 13. 4. 2021 môžu záujemcovia o funkčné miesto prof. a doc. podať žiadosť
o zaradenie do výberového konania.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 3: Veda a výskum
Doc. Vranić informoval o nasledovnom:
● IIT.SRC boli úspešne obsadené všetky pozície prednášateľov.
V následnom období budú informácie odovzdané na odd. propagácie.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Je potrebné získavanie spätnej väzby o úspechoch jednotlivých pracovníkov FIIT.
Dekan informoval o nasledovnom:
● Ak sa realizuje pozvaná prednáška z firmy – je potrebné informovať riaditeľa ústavu,
Mgr. Slezákovú a odd. propagácie.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Doplnenie k ŽoP odoslané 9. 4. 2021 na VA.
● Z výzvy OPII-VA/DP/2020/9.4-01 boli obidva podané projekty zamietnuté.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● Plánované zasadnutie AS FIIT je na 11. 5. 2021.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
Prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● IT akadémia – je plánované stretnutie.
Prof. Kotuliak informoval o nasledovnom:
● Slov. sporiteľňa: uskutočnili sa úvodné rokovania – záujem o spoločné laboratórium, ako aj
zadania záverečných prác.
Mgr. Slezáková informovala o nasledovnom:
● V zmysle aktuálneho zoznamu spolupracujúcich firiem je možné tieto firmy osloviť
s požiadavkou o participáciu na vyučovaní formou prednášky. Požiadavky s konkrétnou
témou a vybratou spoločnosťou je potrebné adresovať na Mgr. Slezákovú. Oslovila riaditeľov
ústavov, aby sprostredkovali túto informáciu vyučujúcim.

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie: do diskusie sa nikto nezapojil
K bodu 9: Rôzne
●
●
●

●

●
●
●

Overenie termínov: Kolégium dekana 4. 5. 2021 o 9.00 hod., zasadnutie Akademického
senátu FIIT 11. 5. 2021 o 13.00 hod., Vedeckej rady FIIT STU 11. 5 .2021 o 10.00 hod.
Pripomienka: termín finalizácie podkladových materiálov do výročnej správy: 27. 4. 2021.
Dr. Stovíček, vedúci CVKS, predložil žiadosť o posun termínov inventarizácie o 7 kalendárnych
dní, uvedených v článku III. Príkazu dekana č. 1/2021 zo dňa 10. 3. 2021. Odôvodnenie: na
základe prebiehajúcej fyzickej inventarizácie a množstva položiek, ktoré je potrebné
skontrolovať a zaradiť na príslušné pracovisko v zmysle doručenej žiadosti, ktorá je
k dispozícii v podkladoch na vedenie na spoločnom disku.
Úloha 20210413/03
Je odôvodnené tejto žiadosti vyhovieť a zároveň je potrebné vypracovať dodatok k
vedenému príkazu dekana.
Z: Mgr. Slezáková
T: asap
Ing. Palatinusová predložila: Žiadosť firmy BAUREX, s. r. o.: súhlas na parkové úpravy v areáli
FIIT – parcela č. 2998/45:
- odstránenie panelov a zvyškových betónov po výstavbe fakulty, doplnenie prístupového
chodníka,
- dotvorenie zelených zatrávnených plôch, parkových stromov, deliacej zelene,
- realizácia úprav a následná starostlivosť o uvedenú plochu na náklady žiadateľa,
- ohlášku na Stavebný úrad zrealizuje žiadateľ v spolupráci s R STU.
Je potrebné zistenie ďalších súvislostí s uvedenou žiadosťou.
Ing. Palatinusová predložila: úvodná informácia o možnostiach predaja propagačného
materiálu.
Dr. Šoltés predložil: zjednotenie propagácie na STU.
Dr. Lang informoval:
o Stretnutie Asseco a FIIT online 14. 4. 2021, téma: záverečné práce, projekty.
o Tímový projekt – 28. 4. 2021 – experiment na EGT kompatibilné s prezentáciou na SŠ –
potrebné odovzdať informácie na odd. propagácie.
o Posudky na IIT.SRC 2021 je potrebné odovzdať dňa 13. 4. 2021 na ústavoch.

Vedenie zobralo na vedomie.
TERMÍNY: Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU: 20. 4. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie Kolégia dekana: 4. 5. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie Vedeckej rady: 11. 5. 2021 o 10.00 hod.
Plánované zasadnutie AS FIIT: 11. 5. 2021 o 13.00 hod.

Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 13. 4. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries

