
 Zápisnica č. 1/2022 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 25.1. 2022 

 Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská,  doc. Vranić, prof. Čičák, doc. Ries, 
 Ing. Pala�nusová, 

 Trvalo prizvaní:  Dr. Lang, Ing. Körmendy 

 Program: 

 1.  štúdium 
 2.  personalis�ka 
 3.  veda a výskum 
 4.  propagácia 
 5.  projekty 
 6.  AS FIIT 
 7.  spolupráca 
 8.  financie 
 9.  riaditelia ústavov: 
 10.  rôzne 

 Rokovanie vedenia FIIT: 

 Prof.  Kotuliak  privítal  prítomných  členov  vedenia  a predstavil  novú  vedúcu  pracovníčku  Ing.  Körmendy, 
 vedúcu  oddelenia  Marke�ngu  a  propagácie  (MaP),  ktoré  vzniklo  v  súvislos�  so  zmenou  Organizačného 
 poriadku FIIT STU. 

 Ďalej informoval o nasledovných bodoch: 

 ●  Informácie z STU 
 ●  Vývoj corona situácie 
 ●  Štatút ceny UI SAV - štatút vydáva SAV, členovia vedenia fakulty nemajú pripomienky k zneniu 

 štatútu 
 ●  Povinná dovolenka - je pripravený návrh príkazu dekana ohľadom čerpania dovolenky v roku 

 2022, návrh pripravilo oddelenie PaM 

 Uznesenie 1.1/2022 - VR 
 Vedenie FIIT STU odporúča návrh Príkazu dekana - “Čerpanie dovoleniek zamestnancov ústavov a 
 pracovísk FIIT STU v kalendárnom roku 2022” predložiť na schválenie do Zamestnaneckej rady FIIT STU 

 ●  Čerpanie dovolenky za rok 2021 - dekan upozornil riaditeľov ústavov na nízke čerpanie 
 dovolenky v roku 2021, čo je v rozpore s príkazom dekana ohľadom jej čerpania z roku 2021. 
 Požiadal riaditeľov, aby o skutočnos� informovali zamestnancov na schôdzi ústavov. 

 ●  Osnova Výročnej správy STU za rok 2021 - zaslanie podkladov M. Michelkovej 

 K bodu 1: Štúdium 

 Dr. Šoltés informoval o nasledovnom: 

 ●  Koraus: VAPSY_I - Vybrané aspekty psychológie - 8 študentov - žiada o výučbu online (vážne 
 zdravotné dôvody), 

 ●  Harmonogram prijímacieho konania na AR 2022/2023 
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 STU_harmonogram PK STU 2022_2023_FIIT.docx 

 Uznesenie 2.1/2022 - VR 
 Vedenie FIIT STU schvaľuje predložený harmonogram prijímacieho konania na AR 2022/2023, zároveň 
 ukladá študijným prodekanom úlohu pripraviť ďalšie podmienky prija�a na inžinierske štúdium, ktoré 
 budú predložené na rokovanie AS FIIT STU v zákonných lehotách. 

 ●  Návrh fakultného COVID automatu na na LS 21/22 
 o  Registrácie Bc. .xlsx 
 o  Registrácie Ing..xlsx 

 prezenčne celé ing. štúdium, Bc. kombinovane (veľké prednášky online) 

 Uznesenie 3.1/2022 - VR 
 Vedenie FIIT STU schválilo výučbu v letnom semestri AR 2022/2023 prezenčne, s prípadnou reguláciou 
 podľa aktuálneho stavu vzhľadom na platnú legisla�vu a vyhlášky. 

 ●  Nastavenie smerných čísiel na Ing. štúdium pre AR 22/23, počet zapísaných BP2 v AR 21/22=213 a 
 tema�ckých okruhov (aktualizácia webu fakulty), ďalšie podmienky prija�a 
 h�ps://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/inzinieri/temy2roc.html?page_id=4927  (2. ročné) 
 h�ps://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/inzinieri/temy3roc.html?page_id=4930  (3. ročné) 
 IB2  =30;  IB3  =5; 
 ISS2  =130;  ISS3  =10; 

 ●  Podklady do výročnej správy STU za FIIT STU, ktoré majú byť predložené na rokovanie VR STU 
 07.02.2022 - poslať sekretariáty 
 STU_Tabulky a grafy_2020_2021 fakulty FIIT.xlsx 
 STU_MS_2021_tabulky_VSC_FINAL s vypočtami AB_FIIT.xlsx 

 ●  Šta�s�cký výkaz DALV za rok 2021 T:15.02.2022 poslať ŠO 
 ○  Evidencia vydaných osvedčení r. 2021_FIIT.xlsx 

 ●  Prihlášky - šta�s�ky? 
 ●  Predmet - Mário Ziman; zvolanie RŠP 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 2: Personalis�ka: 

 Dr. Šoltés informoval o nasledovnom: 

 V súvislos� so zmenou Organizačného poriadku FIIT STU je potrebné: 
 ●  pripraviť harmonogram výberových konaním vzhľadom na zmenu organizačného poriadku FIIT STU 

 Úloha 1.1/2022 - Pripraviť harmonogram výberových konaní 
 Z: Dr. Šoltés 
 T: 15.2. 2022 

 ●  upraviť náplne práce pracovníkov pôvodného oddelenia OOČ na oddelenie Marke�ng a propagácia 
 (MaP), zabezpečí vedúca PaM v spolupráci s vedúcou nového oddelenia MaP Ing. Körmendy. 

 Nové pravidlá COVID: 
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https://docs.google.com/document/d/1Nm0fTgHcoiZz1HrPLczdIj1ZGf-PWovD/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tKJWOuG8S4sx-RnA1CS2FGgXBIPE5Ak9/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFBMWxRYC-bK0FjKyVKToYcniSHCOP37/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/inzinieri/temy2roc.html?page_id=4927
https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/inzinieri/temy3roc.html?page_id=4930
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBAYY7BgPn2yjnFti78_yiyD-5RJtYnU/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xu-ZsJ1YRj_3z3tXmTAUZKkCs-uvgpe6/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCel0jIrS7wf4qXQpfoaUNKPwdue5DI6/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true


 o  - izolácia osôb pozi�vnym na ochorenie sa skracuje na 5 dní, ak počas posledných 24 hodín 
 nevyskytnú príznaky, a ďalších 5 dní má nosiť na verejnos� respirátor; 

 o  - pri úzkom kontakte je povinnosť karantény 5 dní (znova ak za posledných 24hod sa 
 nevyskytnú príznaky), a ďalších 5 dní má nosiť na verejnos� respirátor; 

 o  - výnimka z karantény je pre plne očkovanú osobu s posilňujúcou dávkou, plne očkovanú 
 osobu do devia�ch mesiacov od zaočkovania alebo osobu po prekonaní covidu pred menej 
 ako 180 dňami; 

 o  - výnimky sa neaplikujú pri spoločných domácnos�ach; 
 o  - nie je nutnosť ísť na PCR test na piaty deň 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 3: Veda a výskum 

 ●  Neboli uvedené žiadne príspevky do diskusie 

 K bodu 4: Propagácia 

 Ing. Körmendy informovala o nasledovnom: 

 ●  Návrh kampane na nábor nových študentov: 
 h�ps://docs.google.com/presenta�on/d/12ITZFECp7FswdH2EoZPXi-AZ3IY-82_l/edit?usp=sharin 
 g&ouid=113713547751807796087&rtpof=true&sd=true 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 5: Projekty 

 doc. Ries informoval o nasledovnom: 

 ●  Pripravujeme tri projektové žiados� 
 ●  Tri projektové žiados� odoslané 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 6: AS FIIT 

 Dr. Lang informoval o nasledovnom: 

 ●  Organizačný poriadok (zmeny MR zapracované) 
 ●  preliminárne 2. zasadnu�e, polovica marca (8.3.2022?) 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 7: Spolupráca 
 ●  Neboli uvedené žiadne príspevky do diskusie 

 K bodu 8: Financie 

 Ing. Pala�nusová informovala o nasledovnom: 
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https://docs.google.com/presentation/d/12ITZFECp7FswdH2EoZPXi-AZ3IY-82_l/edit?usp=sharing&ouid=113713547751807796087&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/12ITZFECp7FswdH2EoZPXi-AZ3IY-82_l/edit?usp=sharing&ouid=113713547751807796087&rtpof=true&sd=true


 ●  úvodná ústna informácia o stave finančných prostriedkov fakulty  k januáru 2022 
 ●  informácie z porady s kvestorom: 

 1.  dotačné prostriedky na rok 2022 za�aľ nie su zaslané z MS SR  na STU 
 2.  v roku 2022 bude realizovaný personálny audit, zmena organizačnej štruktúry R STU, a s tým 

 súvisiace centralizovanie niektorých služieb. Fakulty budú oslovené cez tajomníkov, aké 
 majú požiadavky na centralizáciu, za�aľ plánujú hlavne právne služby a propagáciu. Z našej 
 strany bola požiadavka v prvom rade na centrálne zabezpečenie sociálnej agendy študentov. 

 3.  použi�e rezervného fondu : do konca mesiaca máme dostať od kvestora jednotnú metodiku 
 pre všetky fakulty na spôsob čerpania rezervného fondu 

 4.  požiadavka na kapitálovú dotáciu s povinným spolufinancovanie fakulty, overujeme výšku 

 Vedenie zobralo na vedomie. 

 K bodu 9: Riaditelia ústavov 

 UPAI - Dr. Jelemenská 
 ●  informovala o potrebe predĺženia webex licencií pre školy pre 50 učiteľov na rok 2022. 
 ●  Nominovanie Lenky Beňovej na ak�vity v čase obhajob DP2 

 Uznesenie 4.1/2022 - VR 
 Vedenie FIIT STU schválilo predĺženie webex licencií pre školy pre 50 učiteľov na rok 2022. 

 UISI - doc. Vranić 
 ●  úloha 20211123/02  - Vypracovať a predložiť proces  klasifikácii knižných publikácií. 

 Z: doc. Vranić, T: 25.01.2022 - úloha splnená 

 K bodu 10: Rôzne 
 ●  LP : STU neplánuje v priebehu tohto roku nahradiť gastrolístky gastro-kartami 
 ●  LP: školenie MIS a EIS : je potrebné poslať požiadavku na školenie nových a preškolenie 

 súčasných pracovníkov fakulty 

 TERMÍNY: 
 Plánované zasadnu�e  Vedenia FIIT STU  -  15.2. 2022  o 9.00 hod. 

 Plánované zasadnu�e  Kolégia dekana  -  pôvodný termín:  1.3. 2022 
 nový termín:  8.3. 2022 

 Plánované zasadnu�e  AS FIIT  -  pôvodný termín:  8.3. 2022 
 nový termín:  22.3. 2022 

 Zapísala: Ing. Ľubica Pala�nusová 

 Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries 
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