Zápisnica č. 2/2022 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 22.2. 2022

Prítomní: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, doc. Ries,
Ing. Palatinusová,
Trvalo prizvaní: Dr. Lang, Ing. Körmendy
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Štúdium
Personalistika
Veda a výskum
Propagácia
Projekty
AS FIIT
Spolupráca
Financie
Fôzne

K bodu 1: Úvod
Dekan sa zo zdravotných dôvodov zasadnutia Vedenia FIIT STU nemohol zúčastniť, vedením zasadnutia
poveril prodekana Dr. Šoltésa.
Dr. Šoltés v zastúpení dekana informoval o nasledovných bodoch:
●

MIRRI SR ‐ Výzva na odborných hodnotiteľov ‐ Témy hackathonov
https://www.mirri.gov.sk/plan‐obnovy/vyzvy‐digitalna‐ekonomika/vyzva‐na‐vyber‐odbornych‐
hodnotitelov‐c‐poo‐k17‐i6‐2022‐oh1/
‐ zamestnanci fakulty neprejavili záujem

●

COWORKING ‐ špecializované pracovisko CPV na 6. NP ‐ informácia o stave
Dr. Ries ‐ podklady k zriadeniu pracoviska (Coworking) na pripomienkovanie vedenie obdrží do
konca týždňa od dekana
Návrh nového predmetu v ISS
‐ Dr. Jelemenská, doc. Vranić ‐ je nutná diskusia v RŠP FIIT STU, ktorá podá návrh na RVSK STU,
aktuálne procesy neumožňujú zaradiť nový ŠP

●

Uznesenie 1.2/2022 ‐ VF
Zmeny v študijných programov na základe súčasného stavu procesu reakreditácie nie je
možné vykonať
Felapo 2022 ‐ 17. – 19. mája 2022 ‐ organizuje FAI UTB v Zlíne
‐ dekan predbežne súhlasil s účasťou zástupcov za FIIT STU
●

Názvy ústavov: Ustavy
Úloha 1.2./2022 ‐ Vyjadrenie členov vedenia k názvom ústavov do zdieľaného súboru,
následne bude návrh predložený na rokovanie do KD dňa 8.3. 2022
Z: všetci
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T: 08.3. 2022
https://docs.google.com/document/d/10S4cRzXRJBV7Q7KmCqx41dxUBQ3F55SwhnmClXLtnaE
/edit?usp=sharing
●

Kolégium rektora STU
Informácie zo zasadnutia KR STU predniesol Dr. Šoltés, ktorý sa zasadnutia dňa 21.2. 2022
zúčastnil:
➢ je potrebné si prejsť údaje vo “Výročnej správe o činnosti STU”(Hodnotenie úrovne
vzdelávacej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave za akademický
rok 2020/2021) za FIIT STU
Úloha 2.2/2022 ‐ Príslušný prodekan postúpi referentkám na kontrolu údaje z
“Výročnej správy o činnosti STU” za jednotlivé oblasti hodnotenia
Z: prodekani
T: 08.3. 2022
➢ projekt ACCORD má schválené všetky ŽoP
➢ treba zefektívniť VO ACCORD
➢ je potrebné pripraviť projekt vrátane VO, aby v prípade zostatku na ACCORDE bolo
možné ich okamžité použitie

Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 2: Štúdium
Dr. Jelemenská:
● Odovzdávanie dizertačných prác (lehoty 12‐8 týždňov pred obhajobou ‐ študijný poriadok STU)
‐ Dr. Šoltés predniesol návrh na evidenciu dizertačných prác cez podateľňu, v tlačive
referentkou študijného oddelenia ošifrované potvrdenie, že študent splnil podmienky na
odovzdanie dizertačnej práce
Uznesenie 2.2/2022 ‐ VF
Vedenie sa uznieslo na potrebe evidencie dizertačných prác cez podateľňu s prideleným
registratúrnym číslom
do 30.4.2022 ‐> obhajoba koniec júna (IIS, AI)
do 30.6.2022 ‐> obhajoba koniec augusta (AI)
Uznesenie 3.2/2022 ‐ VF
Vedenie schválilo harmonogram odovzdávanie dizertačných prác
●

●
●
●

Zadávanie tém pre PhD štúdium ‐ zverejnenie do konca marca
do 6.3.2022 ‐ Školitelia ‐ cca 1 až 3 témy po konzultácii s riaditeľom ústavu
do 13.3.2022 ‐ Riaditelia ‐ sumarizácia tém za ústav
do 20.3.2022 ‐ Vyjadrenie OK/PK
Príprava zadaní BP ‐ registrácia od začiatku mája
Pracovná skupina odporučila RVSK STU schválenie všetkých ŠP FIIT
Štátne skúšky ‐ pozývanie externistov (rezervácia ubytovania)
o prezenčne
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●
●
●

o odovzdávanie tlačenej verzie DP?
o zápisy zo ŠS vyplniť elektronicky
Po prvom týždni semestra neprišlo k dramatickým nárastom šírenia nákazy COVID 19
je potrebné realizovať hospitácie cez AIS, prišiel aj návod z rektorátu.
V nadväznosti na zavedenie SRK, by mal byť upravený AIS, pričom nie je možná aj zmena
dodávateľa

K bodu 3: Personalistika:
Dr. Šoltés informoval o príprave a harmonograme výberových konaní na funkčné miesta na FIIT STU.
Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 4: Veda a výskum
Doc. Vranić informoval o nasledovnom:
●

Nominácie do súťaže Vedec roka SR – do 24. marca na rektorát,
https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec‐roka‐sr/
• Vedec roka SR/Vedkyňa roka SR
• Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka/Inovátorka roka
• Technológ roka/Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Úloha 3.2/2022 ‐ Riaditelia ústavov predložia do každej kategórie súťaže Vedec roka 1 návrh
Z: riaditelia
T: 1. 3. 2022

K bodu 5: Propagácia
Ing. Körmendy informovala o nasledovnom:
●

Výsledky propagačných aktivít náborovej kampane:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12CAFZMCE2Fu3hiAZjes7oKERIEnWDJoY0nOpG1‐
a1xI/edit?usp=sharing
Dr. Jelemnská vzniesla pripomienku o potrebe zdôrazniť, že štúdium prebieha iba v SJ

●

Nastavenie vizuálnej identity

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 6: Projekty
doc. Ries informoval o nasledovnom:
●

Rozpočet CPV 2022 pre TaS
‐ Ing. Palatinusová ‐ diskusia o rozpočte špecializované pracoviska CPV ‐ Cooworkingu (CW)
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Uznesenie 4.2/2022 ‐ VF
Vedenie schválilo rozpočet na tovary a služby Cooworkingu (CW) v sume 15 000,‐ Eur na rok
2022
●
●
●
●

Bilaterálny projekt APVV 1 slovensko/srbsko schválený (ostatné zamietnuté),
Medzinárodné projekty v príprave: 3 fakultne, 1 univerzitný,
SASPRO2 od 1.2.2022 začína doc. Kováč, bežiaci Xiaolu Hou PhD.
CPV vypracuje návrh dekana na zriadenie CW

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 7: AS FIIT
Dr. Lang informoval o nasledovnom:
●
●

AS STU 28.02.2022
Zasadnutie preliminárne a v harmonograme 22.3.2022

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 8: Spolupráca
Prof. Čičák informoval o nasledovnom:
● Ponuky školení ‐ pripraviť ponukové listy a zverejniť ich (ako robíme pre telekom)
● Hodinová sadzba inštruktora
● Súťaže pre stredné školy (Net@FIIT …. a iné)

Vedenie zobralo na vedomie.
K bodu 9: Financie
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
●

dotácia ‐ zatiaľ stále pridelená zálohovo, na január a február vo výške 549 726,‐ Eur

Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 10: Rôzne
●

Ing. Palatinusová ‐ Návrh Organizačnej štruktúry FIIT STU
https://drive.google.com/drive/folders/1phlyCVvwdsBBiiciAWQTKnG6Gv2a9H‐D
Uznesenie 5.2/2022 ‐ VF
Vedenie FIIT STU súhlasí s grafickým návrhom organizačnej štruktúry v súlade s aktuálne
platným organizačným poriadkom.
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Úloha 5.2/2022‐ Zabezpečiť grafickú úpravu obsahovo odsúhlaseného návrhu organizačnej
štruktúry na OPM, ktorý bude súčasne podkladom pre aktualizáciu údajov na webových
stránkach fakulty.
Z: Ing. Palatinusová
T: ihneď
●

●
●
●

Dr. Šoltés ‐ otvorenie vchodov do budovy FIIT STU
‐ vedenie sa dohodlo na otvorení “východného ‐ bočného” vchodu ‐ zabezpečí Ing.
Palatinusová
prof. Čičák ‐ Kompletný návrh na akustiku a ozvučenie priestoru FIIT
Dr. Šoltés ‐ Návrh na začatie VO na rekonštrukciu havarijnej situácie strechy. Predpokladaná
PHZ na základe cenovej kalkulacie stavebného inžiniera 115 055,‐ EUR bez DPH.
Dr. Šoltés ‐ nákup licencií pre potreby editácie a úpravu PDF

TERMÍNY:
Plánované zasadnutie Vedenia FIIT STU ‐

29. 03. 2022 o 9:00 hod.

Plánované zasadnutie Kolégia dekana ‐

8.3. 2022 o 9:00 hod.

Plánované zasadnutie AS FIIT ‐

22.3. 2022 o 13:00 hod.

Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková

Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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