Zápisnica č. 13/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 20. 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:
● Dňa 19. 4. 2021 sa konalo KR STU – bola nastolená otázka rektorovi ako ďalej po vyjadrení
súdu – rektor nereagoval, pravdepodobne pôjde o kasačnú sťažnosť.
● Dňa 15. 4. 2021 sa konalo rokovanie k rozpočtu STU.
● AS STU – legislatívna komisia. Senát bude hlasovať budúci týždeň o poverení štatutára
namiesto prof. Fikara a riešia sa ďalšie žaloby.
● Dekan vyzval k stretnutiu všetkých senátorov v priebehu tohto týždňa.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 1: Štúdium
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● Prijímacie konanie na bakalárske štúdium – predbežný počet prihlášok 753 k 19. 4. 2021.
● Prebieha príprava evaluácie na 28. 4. 2021, link bude doručený vedeniu.
● Veľké prílohy záverečných prác nebude naďalej možné vkladať do AIS, ale bude potrebné
vytvoriť úložisko google class.
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● Je potrebné zorganizovať stretnutie k propagácii inžinierskeho a doktorandského štúdia.
Termín bude dohodnutý po internej diskusii.
● Návrhy na habilitačné a inauguračné konania: nie sú známe podmienky a pravidlá. Je
potrebné zistiť informácie a pripraviť materiál.
Riaditelia ústavov:
● Prebieha ďalej proces schvaľovania bakalárskych tém.
● Začala sa príprava štátnicových komisií.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 2: Personalistika: nikto sa nezapojil do diskusie
K bodu 3: Veda a výskum
Doc. Vranić informoval o nasledovnom:
 Nové výzvy na podávanie návrhov projektov agentúr VEGA a KEGA. Je potrebné distribuovať
informácie zamestnancom a zároveň je nutná koordinácia s projektovým oddelením.
 IIT.SRC 2021 sa koná dňa 22. 4. 2021. Generálna skúška sa koná 20. 4. 2021 v popoludňajších
hodinách.
 Slovenská komisia pre vedecké hodnosti: podávanie návrhov na členov do 30. 5. 2021.
Je potrebné zistiť bližšie skutočnosti.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Propagácia je aktuálne smerovaná na inžinierskych a doktorandských uchádzačov a zápis
bakalárov.
● Je potrebné motivovať zamestnancov, aby sa spolupodieľali na dobrom image fakulty.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
● KA131 a K2 predstavujú projekty pre podporu mobility študentov a zamestnancov, ktoré
prevažne koordinuje R-STU (Erasmus+…).
● FST: zverejnená nová výzva, digitalizácia mnohých zložiek spoločnosti.
● EIT digital preverujeme oprávnenosť na podanie projektu “letná škola”.
● Diseminácia Rul a RuR: tlačová správa v spolupráci s Univerzitou Komenského, príprava
výkazov.
● Výskumná agentúra poslala dožiadanie k záverečnej monitorovacej správe k T570.
Vedenie zobralo na vedomie.
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Výzvy APVV
o SR – Čína/Poľsko/Srbsko/Ukrajina/Taiwan
úloha 20210420/01
Projektové oddelenie preverí výzvy APVV a dá spätnú väzbu.
Z: doc. Ries
T: asap
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● Plánované zasadnutie AS FIIT dňa 11. 5. 2021.

●

Zásady volieb v pondelok 26. 4. 2021, pripomienkovanie.

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
Prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● Swan – podpísané Memorandum o spolupráci.
● Asseco – rokovanie o vzájomnej spolupráci. Identifikované prieniky v oblasti autonómnej
dopravy a spracovania medicínskych dát.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● návrh na stanovenie “Hladiny významnosti pre rok 2021“:
- 5 % hodnoty imania za rok 2020, t. j. suma 31 915,-- EUR,
- stanovuje limitujúcu výšku pre tvorbu rezerv, tvorbu opravných položiek, časové
rozlíšenia a pod.
- Návrh uznesenia: “Vedenie FIIT súhlasí v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2020
s výškou hladiny významnosti pre rok 2021 v sume 31 915 ,-- EUR”.
Uznesenie 1.13/2021-VF
Vedenie FIIT súhlasí v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2020 s výškou hladiny významnosti
pre rok 2021 v sume 31 915,-- EUR.
K bodu 9: Rôzne
●

●
●
●
●

Ing. Palatinusová informovala: Colonnade Insurance S.A. – zaslala návrh na uzavretie Dodatku
CDE (Communicable Disease Exclusion) k Poistnej zmluve č. 8-863-002424 z roku 2012 pre
poistenie majetku FIIT STU.
Kolégium dekana 4. 5. 2021 – návrh programu: Výročná správa, dlhodobý zámer fakulty,
vstupy jednotlivých členov.
Doc. Ries informoval : Anglicky inzerát o doktorandskom štúdiu je zverejnený.
Ing. Palatinusová doplnila informáciu: V akom štádiu sa nachádza úprava pozemku
z posledného rokovania vedenia – vec je preverovaná na rektoráte, čakáme na spätnú väzbu.
Prof. Kotuliak informoval: Pracuje sa na štatúte fakulty – je potrebná kooperácia s členmi
vedenia.

Vedenie zobralo na vedomie.
TERMÍNY: Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU 27. 4. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie Kolégia dekana 4. 5. 2021 o 09.00 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 20. 4. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries

