Zápisnica č. 18/2021 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 7. 9. 2021
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Prítomní online:
Trvalo prizvaní:

prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, doc. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková
prof. Čičák, Dr. Jelemenská
Dr. Lang, Dr. Kováčik

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:
● 7. 9. 2021 bude vymenovaný rektor STU prezidentkou SR.
● AS STU bude v tretej dekáde októbra.
● Aktuality STU:
o Prebehlo stretnutie dekanov s rektorom, kde boli predstavení prorektori univerzity
v poverení.
o Bol zverejnený covid semafor. Cieľom je prezenčná výučba, pokiaľ to bude situácia
dovoľovať.
o Bolo vyhlásené výberové konanie na kvestora.
o Akreditácia bola posunutá do júna 2022.
o Výpadky príjmov kvôli epidémii.
o Je očakávaný pokles dotácií zo štátneho rozpočtu v nasledovnom období. Je potrebné sa
aktívne zapájať do projektov.
● Odmeňovanie za tretí kvartál.
● GRIFO 2021: 21. – 22. 10. 2021 v Plzni.
Bližšie informácie a registrácia na https://grifo2021.zcu.cz/
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● ACM bulletin pre autoreferáty: odporučené zrušiť publikovanie v ACM bulletine a vrátiť sa
štandardným autoreferátom, ktoré budú zverejňované na webe FIIT.
Uznesenie 1.18/2021-VF:
Riaditelia ústavov budú informovať doktorandov o zverejňovaní autoreferátov v súlade so
študijným poriadkom FIIT STU a STU štandardným spôsobom.
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Inžinierske štúdium: je potrebné spustiť zadávanie tém diplomových prác
doc. Vranić navrhuje nasledovný harmonogram:
odovzdanie návrhov tém DP:
27. september, 8.00 hod.
schválenie alebo vrátenie na opravu:
30. september
odovzdanie opravených návrhov tém DP: 6. október, 8.00 hod.
začiatok registrácie:
12. október
ukončenie registrácie:
8. november
● Školné a poplatky na akademický rok 2022/23:
Uznesenie 2.18/2021-VF:
Školné a poplatky na akademický rok 2022/23 zostávajú bez zmeny.
● Prijímacie konanie na akademický rok 2022/23:
o bakalárske štúdium – 31. 3. 2022
o inžinierske a doktorandské štúdium – 31. 5. 2022
● Spresnený harmonogram AR 2021/22
Uznesenie 3.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU schvaľuje upravený základný harmonogram na zimný semester
akademického roka 2021/22.
●

Vedenie zobralo na vedomie.
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● Počet zapísaných študentov na bakalárske štúdium:
1. roč. 284, 2. roč. 202, 3. roč. 250, 4. roč. 81
● Počet zapísaných študentov na inžinierske štúdium:
1. roč. 131, 2. roč. 147, 3. roč. 4
● návrh fakultného covidového automatu k začiatku a zabezpečeniu akademického roka
2021/22: FIIT AUTOMAT.docx
Uznesenie 4.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU schvaľuje organizačné zabezpečenie podľa predkladaného materiálu
Informácie k začiatku zimného semestra akademického roka 2021/22.
● Nominácia významných absolventov na EXPO 2020 Dubaji do 7. 9. 2021 Žiadosť o nominciu
na EXPO 2020 Dubaj.pdf. Je potrebný súhlas nominovaného.
Nominovaný kandidát: Ing. Lukáš Hudec
Uznesenie 5.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU súhlasí s navrhovaným kandidátom.
● Videá z promócií sú dostupné pre všetkých zamestnancov fakulty.
● Úvod do štúdia akad. roka 2021/22 bude realizovaný online.
● Potreba aktualizácie ďalších podmienok prijatia pre bakalárske a inžinierske štúdium na
akademický rok 2022/23, ktoré za štandardných okolností musí schvaľovať AS FIIT STU.
Vedenie zobralo na vedomie.
Riaditelia ústavov:
UPAI – Dr. Jelemenská:
● Aktuálne výskumné skupiny ústavu:
Názov výskumnej skupiny
Blockchain and FinTech
Automotive Innovation Lab (AIL)
Cyber Security and IoT
Computer Vision and Computer Graphics
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Líder výskumnej skupiny
Ing. Kristián Košťál, PhD.
Ing. Marek Galinski, PhD.
Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
doc. Ing. Vanda Benešová, CSc.

UISI – doc. Vranić
● Aktuálne výskumné skupiny ústavu:
Názov výskumnej skupiny
Advanced Software Development Research Group
brAInworks

Líder výskumnej skupiny
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
doc. Mgr. Michal KOVÁČ, MSc., PhD.

Uznesenie 6.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU súhlasí s predloženými výskumnými skupinami a ich lídrami.
Uznesenie 7.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU súhlasí s pridelením finančných príspevkov vo výške 3 000 EUR do konca
kalendárneho roka 2021.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika:
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● K 31. 8. 2021 bol ukončený pracovný pomer vedúcej študijného oddelenia.
● Z dôvodu zahájenia prezenčnej výučby je ku dňu 20. 9. 2021 zrušený home office.
Personálne oddelenie pripraví príkaz dekana, ktorý bude zaslaný zamestnancom.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 3: Veda a výskum
doc. Vranić informoval o nasledovnom:
● Organizácia dielne v rámci COST akcie SHIINE v priestoroch fakulty, ktorá je plánovaná dňa
8. 10. 2021 v čase 10.00 – 18.30 hod.
Uznesenie 8.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU súhlasí s konaním podujatia v priestoroch fakulty.
● Nominácie na Cenu za vedu a techniku
Navrhovaní kandidáti: Dr. Galinski, prof. Kvasnička, doc. Kováč, Automotive Innovation Lab
Návrhy je potrebné odoslať do 15. 9. 2021.
Uznesenie 9.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU súhlasí s navrhovanými kandidátmi.
● Predloženie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I.-IIa* do 10. septembra
2021.
Neboli vznesené žiadne návrhy.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Propagácia
Dr. Kováčik informoval o nasledovnom:
● 10. 12. 2021 je plánovaný DOD.
● Príprava spoločného kalendára podujatí a plánovaných aktivít na FIIT STU.
Vedenie zobralo na vedomie.
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K bodu 5: Projekty
doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Príprava medzinárodných projektov:
 Prebieha príprava projektu AIbySK – TEAMING, termín odoslania 5. 10. 2021.
 Schválenie obstarávania pre prípravu projektových žiadostí pre HORIZON-WIDERA-2022TALENTS-01-01 výzvu.
 COST ACTION CA19122: European Network For Gender Balance in Informatics.
● Špecifické projekty
 SK-IL RD 18-0004 (APVV – Izrael)
Vyhodnotený ako neúspešný; zodpovedný riešiteľ: M. Bieliková, M. Šimko; členovia
riešiteľského kolektívu: J. Šimko, I. Srba, R. Móro, J. Ševcech, P. Lacko, D. Chudá + 5
doktorandov.
 SASPRO2
Dr. Hou a Dr. Breier boli úspešný v rámci schémy SASPRO2.
● Informácia o pripravovaných dokumentoch
 Gender Equality Plan – pre potreby konania pri žiadostiach H2020 v roku 2021.
Pracovná verzia na oboznámenie, 26. 10.2021 predpokladáme bude materiál predložený
na prerokovanie vedenia.
 Zmluva ZZPO I4DI a FIIT – rozšírenie spolupráce v rámci Tachyum, s. r. o.
Potrebné predložiť na senát univerzity.
Na zasadnutie AS FIIT a AS STU predkladá dekan, vypracoval: doc. Ries.
 Zadania DP Tachyum, s. r. o. – špecificky 4 zadania.
Dr. Kohútka ako pedagogický vedúci, propagácia na webe FIIT?
Akceptujeme tieto zadania?
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● Všeobecné voľby do AS FIIT sa uskutočnia 12. 10. 2021.
● Podľa harmonogramu volieb do 20. 9. 2021 dekan FIIT predloží volebným komisiám zoznam
zamestnancov a študentov pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FIIT.
● Podľa harmonogramu volieb do 1. 10. 2021 dekan FIIT predloží volebným komisiám zoznam
voličov pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FIIT.
● Aktuálne sú už zoznamy v príprave príslušnými oddeleniami fakulty (personálne a študijné).
Navrhovanie kandidátov na miesta štyroch členov do zamestnaneckej časti AS FIIT
(dve miesta UISI, dve miesta UPAI) a dve miesta do študentskej časti AS FIIT na
funkčné obdobie 2021-2025 v zmysle čl. 7 zásad volieb do akademického senátu FIIT
STU

od 20.09.2021
do 24.09.2021

Akademická
obec

Doručenie zoznamu zamestnancov a študentov pre volebné komisie pre voľby do
zamestnaneckej a študentskej časti AS FIIT

do 20.09.2021

Dekan FIIT STU

Kontrola doručených návrhov na kandidátov príslušnou volebnou komisiou pre
všeobecné voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a do študentskej časti AS FIIT

do 27.09.2021

Príslušná
volebná komisia

Zverejnenie kandidátnych listín (študentská, zamestnanecká)

od 27.09.2021

Príslušná
volebná komisia
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Doručenie zoznamu voličov pre volebné komisie pre voľby do zamestnaneckej a
študentskej časti AS FIIT

do 01.10.2021

Dekan FIIT STU

Všeobecné voľby do študentskej časti AS FIIT a do zamestnaneckej časti AS FIIT na
funkčné obdobie 2021-2025

12.10.2021 od
9:00 do 14:00

Akademická
obec

Spracovanie a zverejnenie výsledkov všeobecných volieb do študentskej časti AS FIIT
a do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2021-2025 príslušnou
volebnou komisiou

13.10.2021

Príslušná
volebná komisia

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● Je pripravovaná zmluva so SLSP.
● Je pripravovaná zmluva s On Semiconductor.
● Lenovo: oficiálne odovzdanie počítačovej učebne je plánované začiatkom októbra.
● ATT plánovaná rekonštrukcia laboratória.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● Predloženie správy o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 5/2021
- v súlade s požiadavkou na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení vydáva
dekan fakulty: Príkaz dekana číslo 4/2021 „Opatrenia na nápravu nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku zistených finančnou kontrolou na mieste č. 5/2021”.
Uznesenie 10.18/2021-VF:
Vedenie FIIT STU schvaľuje príkaz dekana č. 4/2021 a s uvedením do účinnosti.
●

Monogram Technologies, s. r. o. – pohľadávka:
Správa o priebehu exekučného konania, doručená z právneho oddelenia R STU:
1. výška pohľadávky: 92 296,29 Eur
2. súdny exekútor: JUDr. Mária Zervan
3. záver správy: nie je vymožená žiadna suma
4. informácia z právneho oddelenia: „Na základe verejne dostupných informácií si Vás
dovoľujeme upozorniť, že spoločnosť Monogram Technologies, s. r. o. zanikla.”
5. stanovisko vedenia fakulty
Uznesenie 11.18/2021-VF:
Vedenie poveruje Ing. Palatinusovú o vyžiadanie metodického postupu v súvislosti
s odpísaním nevymožiteľnej pohľadávky – od právneho oddelenia STU.

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 9: Rôzne
●
●
●

Dekan navrhuje stretnutie docentov a profesorov fakulty.
Návrh doc. Benešovej na zaslanie diplomovej práce do IT SPY.
Časopis SAV – pokračovanie:
- ak chceme pokračovať v spolupráci, treba uzatvoriť novú zmluvu so SAV,
- zodpovední: doc. Vranić, Dr. Baťalík – uznesenia predchádzajúcich vedení.
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●

●

●

Úloha 20210907/03
Je potrebné odkomunikovať ďalší postup a vyžiadať návrh zmluvy so SAV.
Zodpovedný: doc. Vranić
Termín: asap
ŠTUDIO FIIT – finálne umiestnenie – doriešiť priestor pre centrálny personálny archív
Úloha 20210907/04
Pripraviť prevádzkový poriadok knižnice, študovne a pre priestor štúdia.
Zodpovedný: Dr. Kováčik, Dr. Baťalík
Termín: do zasadnutia kolégia dekana 21. 9. 2021
Jednorazové prenájmy – proces
Úloha 20210907/05
Je potrebné navrhnúť proces pre jednorazové prenájmy.
Zodpovedný: Dr. Kováčik
Termín: asap
Dr. Stovíček, CVKS: Návrh za zakúpenie diskového poľa pre kamerový systém:
- zvyšuje sa počet kamier v budove – aktuálne produkcia 1TB/deň
- uloženie záznamu 15 dní – zákonná povinnosť
- návrh na zakúpenie úložiska s primeraným výkonom, redundantným napájaním,
s možnosťou rozšírenia na 36 diskov
Potrebné pracovné stretnutie: p. Kandlbauer, Dr. Stovíček, prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Ing.
Palatinusová na prediskutovanie aktuálneho stavu a plán budúceho stavu. Predloženie
architektúru kamerového systému.
Stretnutie je plánované 13. 9. 2021 o 13.00 hod.

Vedenie zobralo na vedomie.
TERMÍNY: Plánované zasadnutie Kolégia dekana 21. 9. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU 5. 10. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie Vedeckej rady 12. 10. 2021 o 10.00 hod.
Plánované zasadnutie AS FIIT 19. 10. 2021 o 13.00 hod.

Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 7. 9. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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