Zápisnica č. 19/2021 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 5. 10. 2021
__________________________________________________________________________________
Prítomní online:
Trvalo prizvaní:

Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, doc. Ries, Ing. Palatinusová,
Mgr. Slezáková
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:
Dr. Šoltés privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch:
● Dlhodobý zámer fakulty
úloha 20211005/01
Je potrebné pripraviť verziu vo worde.
Zodpovedný: Mgr. Slezáková
Termín: asap
K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● Požiadavky na výstupy tvorivej činnosti k obhajobe dizertačnej práce
Na základe vnútorného predpisu STU 9/2021 – Vnútorný systém zabezpečenia kvality
doktorandského štúdia na STU (účinnosť od 1. 4. 2021)
... Za úspešne ukončené doktorandské štúdium .... a doktorand publikoval výsledky svojej
práce formou výstupov aspoň na úrovni minimálnych kritérií (čl. 10 bod 1 tohto vnútorného
predpisu).
Minimálne kritériá v odbore informatika je 1 publikácia v časopise vo WoS alebo SCOPUS
v Q1-Q4.
Problematika bude interne prekonzultovaná vedením fakulty.
● Termín dizertačnej skúšky: 26. – 28. 1. 2022 (cca 10 doktorandov – odovzdanie Dizp3
a návrhu oponentov do 13. 12. 2021).
Uznesenie 1.19/2021-VF
Vedenie fakulty schvaľuje termín dizertačnej skúšky v dňoch 26. – 28. 1. 2022. Presný
harmonogram bude zverejnený najneskôr 14 dní pred termínom.
● Spolupráca s Iránom
Momentálne má STU s Iránom podpísanú univerzitnú dohodu s Amirkabir University of
Technology (2013 – 2023, rovnako ako fakultnú s MTF s rovnakou univerzitou.
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MŠVVaŠ SR zvažuje podpis memoranda o porozumení medzi rezortami zodpovednými za
oblasť vedy. V tejto súvislosti sa zaujímajú, či by niektorá zo slovenských vysokých škôl mala
záujem o nadviazanie bližšej spolupráce s Iránom.
TERMIN: 7. 10. 2021
Vedenie berie na vedomie.
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Príprava ďalších podmienok prijatia na bakalárske a inžinierske štúdium pre akademický rok
2022/23, prebehla odborná diskusia s vedúcou útvaru vzdelávania a starostlivosti
o študentov STU.
● Dňa 28. 9. 2021 šiel návrh na pána prorektora prof. Kopáčika s návrhom na nomináciu prof.
Kotuliaka za člena predsedníctva APVV – k dnešnému dňu nebola doručená spätná väzba.
● Dňa 29. 9. 2021 bola na stránke FIIT publikovaná nová verzia fakultného semaforu.
● Harmonogram na letný semester 2021/22 (promócie, potreba koordinácie CVKS a ŠO). Návrh
na koordinačné stretnutie: 8. 10. 2021 o 11.00 hod.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika:
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● Od 1. 10. 2021 je vedúca študijného oddelenia Mgr. Katarína Herzogová.
● Bol spracovaný návrh na kvartálne odmeny, ktoré budú vyplatené v septembrovej výplate,
ďalšie úpravy budú odkomunikované s vedúcimi pracovísk.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 3: Veda a výskum
doc. Vranić informoval o nasledovnom:
● Záujem o spoluprácu vysokých škôl s Iránom do 6. 10. 2021
Prediskutované v bode Štúdium.
● Memorandum of understanding regarding mutual co-operation, University of Oulu, Finland
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Propagácia
Dr. Kováčik informoval o nasledovnom:
● úloha 20210921/01 z Kolégia dekana plán propagácie a návrh finančného čerpania: Aktivity
na zimný semester 2021/22 sú spísané v samostatnom dokumente aj s navrhovanými
finančnými nákladmi.
Uznesenie 2.19/2021-VF
Vedenie fakulty schvaľuje navrhovaný rozpočet na propagáciu vo výške 18 tis. EUR do
06/2022.
‒ vízia a plán propagácie na LS 2021/22 sú v procese tvorby
‒ smernica dekana k prenájmom je v procese tvorby – rokovanie s CVKS a TPO
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

participácia na informovaní o dobudovaní SIK (pozvánky, komunikácia s IBM, príprava
tlačovej správy, pozvanie novinárov)
podpis Memoranda o spolupráci so Sociálnou poisťovňou (príprava, tlačová správa)
komunikácia darovania HW od On Semiconductor (komunikácia s partnerom, tlačová
správa)
príprava komunikácie „Pondelkové kávy s dekanom“
príprava komunikácie kávovarov dostupných pre študentov a zamestnancov
postupná príprava Dňa otvorených dverí 2021 (predpoklad: realizácia online formou)
príprava diárov 2022 a Vianočného priania 2021
začali sme organizovať Štvrtkové večery pre FIITkárov, aj s účasťou dekana a prodekana
(cieľ: budovanie komunity študentov a zamestnancov)
príprava aktualizáciu brožúry pre stredoškolákov
príprava na komunikáciu na vybrané slovenské a české stredné školy (list, plagát, brožúra,
diáre 2022)
tričká FIIT – v procese prípravy
realizácia komunikácie cez sociálne siete FIIT STU (FB, Instagram, LinkedIN, Twitter), web
FIIT (ďalšie komunikačné kanály: Askalot, Discord, priame emaily)
potreba skladových priestorov pre OOČ – s cieľom uskladnenia propagačných materiálov
z našich kancelárií – v riešení s Ing. Palatinusovou
predaj predmetov (tričká, šálky, mikiny…) je potrebné vyriešiť možnosť predaja. Potrebná
ďalšia interná diskusia.
realizácia ProFIIT – dôležitá aktivita z pohľadu komunikácie na stredoškolákov

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Odoslanie projektu AIbySK - TEAMING dňa 05.10.2021
o (ERA CHAIR), 3/2022, pripravujeme podklady pre obstarávanie poradcov. Era Chair
záväzne potvrdil záujem.
● HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 (Twinning), 1/2022, začíname rokovať so zahraničným
partnerom.
● Bola zverejnená výzva MIT – Slovakia Seed Fund
● Za FIIT STU sa predbežne pripravujú 4 projekty APVV
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● poverenie predsedu ŠČ AS FIIT realizáciou volieb zástupcu do ŠRVŠ za volebný obvod FIIT STU
+ ÚM STU
● všeobecné voľby 12. 10. 2021
● zasadnutie AS FIIT STU 19. 10. 2021
Vedenie zobralo na vedomie.
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K bodu 7: Spolupráca
prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● splupráca prebieha podľa plánu a dohodnutých aktivít
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● Monogram - nevymožiteľná pohľadávka: Uznesenie 8.18/2021-VF:
- materiál bude prerokovaný na AS STU dňa 25. 10. 2021 , materiál predkladá právne
oddelenie STU
● časopis SAV – nová zmluva v príprave
K bodu 9: Rôzne
●

●
●

●

SIK, Dr. Baťalík predkladá materiál na pripomienkovanie vedením FIIT v zmysle úlohy
20210921/05 z Kolégia dekana
Je potrebná diskusia s SIK, CVKS a TPO.
úloha 20211005/03
Koordináciu diskusie a prípravy materiálu na pripomienkovanie prevádzkového poriadku
vedením fakulty zabezpečí tajomníčka fakulty. Materiál pripraví Dr. Baťalík.
Zodpovedný: Ing. Palatinusová, Dr. Baťalík
Termín: asap
Slávnostné otvorenie novej časti SIK 6. 10. 2021 o 10.00 hod. za účasti vedenia FIIT,
pozvaných hostí a hlavného sponzora IBM.
Fotografovanie členov vedenia (civil, business), výber termínu:
utorky – 12. 10., 19. 10. alebo 26. 10. 2021
Fotografie v talároch budú použité z fotografovania počas promócie.
Uznesenie 3.19/2021-VF
Vedenie fakulty sa zhodlo, že fotografovanie členov vedenia bude v termíne 19. 10. 2021
o 11.00 hod.
Nominácie na členov edičnej rady:
UPAI:
predseda edičnej rady: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc
člen edičnej rady: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
edičný referent: Ing. Ján Hudec, PhD.
ÚISI:
člen doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Uznesenie 4.19/2021-VF
Vedenie fakulty schválilo nominovaných členov do edičnej rady.
úloha 20211005/04
Oddelenie propagácie zabezpečí zverejnenie nových členov edičnej rady.
Zodpovedný: Dr. Kováčik
Termín: asap
úloha 20211005/05
Mgr. Kozíková pripraví menovacie dekréty pre nových členov edičnej rady.
Zodpovedný: Mgr. Kozíková
Termín: asap
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TERMÍNY: Plánované zasadnutie Vedeckej rady 12. 10. 2021 o 10.00 hod.
Plánované zasadnutie AS FIIT 12. 10. 2021 o 13.00 hod.
Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU 26. 10. 2021 o 9.00 hod.
Plánované zasadnutie Kolégia dekana 30. 11. 2021 o 9.00 hod.

Zapísala: Mgr. Miroslava Slezáková 5. 10. 2021
Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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