Zápisnica č. 20/2021 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 26.10. 2021
__________________________________________________________________________________
Prítomní:
Trvalo prizvaní:

prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, doc. Ries,
Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková, doc. Kováč
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:
● Dlhodobý zámer fakulty – boli navrhnutí riešitelia jednotlivých kapitol dokumentu:
Preambula
vedenie
Vízia, poslanie, hodnoty dekan + prodekan pre vzdelávanie a PaM
Priority DZ
zatiaľ neurčené
Strategické zámery:
a) Výskumná činnosť: doc. Vranić, doc. Ries
b) Vzdelávanie: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská
c) Ľudské zdroje: Dr. Šoltés, Dr. Nižňanská
d) Prenos poznatkov do praxe a vplyv fakulty na rozvoj spoločnosti: prof. Čičák, Dr. Horvát
e) Financie: Ing. Palatinusová, dekan, doc. Ries
f) Prostredie, riadenie a poskytovanie interných služieb: Ing. Palatinusová + odd. fakulty
Materiál je prístupný na spoločnom disku.
Harmonogram:
26. 10. 2021 vedenie
diskusia, odsúhlasenie postupu a harmonogramu
09. 11. 2021 vedenie
predloženie predbežných návrhov
23. 11. 2021 vedenie
finálny materiál
30. 11. 2021 kolégium
diskusia, odsúhlasenie
14. 12. 2021 vedecká rada schválenie
dd. mm. 2022 AS FIIT
schválenie
● GRIFO 2021: podujatia sa zúčastnili zástupcovia FIIT, ktorí stručne informovali vedenie
o diskusiách v jednotlivých sekciách.
● 25. 10. 2021 sa uskutočnilo Kolégium rektora: odpísanie pohľadávky Monogramu.
● Novela vysokoškolského zákona: plánované rôzne diskusie a zasadnutia k tejto novele, ktorá
navodzuje výrazné obmedzenie akademických slobôd a tiež nakladanie s majetkom univerzít.
● 27. 10. 2021 sa o 14.00 hod. uskutoční protestné zhromaždenie Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy pred Úradom vlády. Riaditelia ústavov budú informovať
pedagógov a študentov.
Propagácia zabezpečí mediálnu podporu k týmto aktivitám.

Zápisnica č. 20/2021 – FIIT STU zo dňa 26. 10. 2021

K bodu 1: Štúdium
Dr. Jelemenská informovala o nasledovných bodoch:
● Deň študentstva: oceňovanie študentov plánované 23. 11. 2021 o 13.00 hod.
Vedenie zobralo na vedomie.
Dr. Šoltés informoval o nasledovnom:
● V súvislosti s činnosťou odborových komisií doktorandských študijných programov na STU
požiadal o vyjadrenie k zachovaniu programových komisií, ktoré ešte v súčasnosti vykonávajú
svoju činnosť v rámci pôvodných odborových komisií, ktoré boli kreované podľa
predchádzajúceho znenia smernice rektora č. 2/2014-SR účinnej do 31. 8. 2021. Vyjadrenie je
potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu: education@stuba.sk v termíne do
28. 10. 2021. Predpisy súvisiace s činnosťou odborových komisií doktorandských študijných
programov na STU sú prístupné na webovej stránke STU / Študenti / Legislatíva /
Doktorandské štúdium: https://www.stuba.sk/4567.
Prebehne interná diskusia v priebehu tohto týždňa.
● Boli sme z rektorátu požiadaní, aby sme pripravili podklady v zmysle listu riaditeľky odboru
prierezových ekonomík ministerstva kultúry do 27. 10. 2021. Navrhujeme odpoveď ku
všetkým bodom, že sú v plnení.
Vedenie súhlasí s návrhom.
● Schválene ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium – potrebné riešiť náborové
aktivity na uchádzačov.
Propagácia v tejto súvislosti pripravuje plánované aktivity so strednými školami, nosné
podujatie je DOD 10. 12. 2021
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 2: Personalistika:
●

Neboli uvedené žiadne príspevky do diskusie

K bodu 3: Veda a výskum
●

Neboli uvedené žiadne príspevky do diskusie

K bodu 4: Propagácia
Dr. Kováčik informoval o nasledovnom:
● Počet príspevkov na sociálnych sieťach od 5. – 20. 10. 2021:
o Facebook 14 príspevkov
o Instagram 3 príspevky + 5 príbehov
o LinkedIn 3 príspevky
o Twitter 5 príspevkov
● Počet aktualít na webe FIIT – 3 tlačové správy.
● Počet tlačových správ poslaných médiám: 3 (Q1 Xiaolu, otvorenie priestorov SIK, podpis MoU
so Soc. poisťovňou).
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●
●

●
●

Počet stredoškolákov, ktorých sme priamo oslovili: cca 25 (návšteva Dr. Šoltés na SPŠE Hálova
v Bratislave).
Počet účastníkov na Štvrtkových večeroch pre FIITkárov:
o 7. 10. 2021 – Diskusia Elektrické autá – 422 pozretí – 30 reakcií na YT a Discorde.
o 14. 10. 2021 – Predstavenie výskumnej skupiny Bezpečnosť a IoT – 93 pozretí – 18 reakcií
na YT a Discorde.
Pomoc s propagáciou otvorenia dobudovaných priestorov SIK.
Vybratá a prijatá stážistka do tímu propagácie, neskôr potenciálna zamestnankyňa.

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 5: Projekty
doc. Ries informoval o nasledovnom:
● Aktuálne v príprave 5 projektov APVV.
● Prevádzkový poriadok coworkingu dnes bude zaslaný na pripomienkovanie súvisiacim
ostatným oddeleniam (CVKS, OTP, študijné...) a vedeniu.
● GEP na pripomienkovanie súvisiacim ostatným oddeleniam (personálne...) a vedeniu.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
● Mimoriadne zasadnutie AO FIIT STU.
● Mimoriadne zasadnutie AS FIIT STU.
● 10. 11. 2021 plánované voľby do ŠRVŠ.
● 23. 11. 2021 plánované doplňujúce voľby do AS STU.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: Spolupráca
prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● 27. 10. 2021 plánované stretnutie Pracovnej skupiny pre spoluprácu s praxou – rektorát.
● Príprava základného balíčka pre partnerov fakulty.
● Príprava cenníka pre propagáciu firiem na fakulte.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
● Odpísanie pohľadávky Monogram Technologies.
AS STU na zasadnutí dňa 25. 10. 2021 schválil návrh na odpísanie pohľadávky voči firme
Monogram Technologies.
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Uznesenie 1.20/2021-VF
Vedenie fakulty berie na vedomie rozhodnutie AS STU a poveruje ekonomické oddelenie na
realizáciu účtovných krokov.
Zodpovedná: tajomníčka fakulty
K bodu 9: Rôzne
●

●
●

●

Ing. Palatinusová: úloha číslo 20211005/03 “Koordinácia diskusie…”
Návrh prevádzkového poriadku SIK, predkladá vedúci SIK po prerokovaní a pripomienkovaní
CVKS a TPO, materiál je dostupný na spoločnom disku k pripomienkovaniu.
Odsúhlasenie výberu fotografií k ďalšiemu spracovaniu.
Propagácia výskumných skupín.
Potrebné spracovať informácie o výskumných skupinách a ich prezentácie na webovom sídle
fakulty.
Materiál predložia lídri výskumných skupín na odd. propagácie k ďalšiemu spracovaniu.
úloha 20211026/01
Koordinácia a naplnenie obsahu webovej stránky o výskumných skupinách na webovom sídle
fakulty.
Zodpovedný: doc. Ries v spolupráci s doc. Vranićom a Dr. Kováčikom
T: asap
RVŠ – 26. 10. 2021 je plánované plenárne zasadnutie

TERMÍNY: Plánované zasadnutie AS FIIT 27. 10. 2021 o 13.00 hod.
Plánované zasadnutie vedenia FIIT STU 23. 11. 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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