Zápisnica č. 4/2022 z porady Vedenia FIIT STU zo dňa 26.4. 2022

Prítomní: prof. Kotuliak, 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.
11.

Úvod
Štúdium
Personalistika
Veda a výskum
Propagácia
Projekty
AS FIIT
Spolupráca
Financie
Riaditelia ústavov
Rôzne

K bodu 1: Úvod:
Dekan privítal prítomných členov vedenia a otvoril zasadnutie. Informoval o nasledovných bodoch:
●
●
●
●

Prispôsobenie legislatívy novele VŠ zákona. Rektor menoval pror. Strémyho na naplnenie tohto
bodu. Budú sa revidovať aj existujúce smernice.
Štatút univerzity je potrebné prijať čím skôr, účinný od 1.9.2023.
Správna rada v súčasnom zložení do 1.11.2022; týmto sú funkcie univerzity ohrozené
Jeden prednášajúci a jeden doktorand ‐> Pápežská univerzita Čile (prezentácia na USB)

K bodu 2: Štúdium:
Dr. Jelemenská a Dr. Šoltés informovali o nasledovných bodoch:
●

●

Požiadavky na výstupy doktorandov ‐ Vnútorný predpis STU 9/2021 ‐ minimálne požiadavky sú
jasne definované. Odborové komisie môžu predložiť vedeckej rade fakulty alebo univerzity na
schválenie ďalšie požiadavky kladené na doktorandov.
Dr. Jelemenská predkladá materiál “Hodnotenie PhD. kritéria‐kategórie‐publikácie‐2022‐23”
(v prílohe)
Uznesenie 1.4/2022 ‐ Vedenie FIIT STU súhlasí s predložením návrhu “Hodnotenie PhD.
kritéria‐kategórie‐publikácie‐2022‐23” do programu na rokovanie programovej komisie a
následne na schválenie do VR FIIT STU per‐rollam.

●
●

Študijné plány na AR 2022/2023
Novelizovaný zákon o VŠ ‐ informácie

●

Predseda ŠČ AS FIIT STU požiadal o preposlanie emailu na študentov, že by radi zorganizovali
dňa stretnutie s budúcimi bakalármi.
Pokyny k odovzdaniu BP a DP v AR 2021/2022 z predchádzajúceho roka, navrhujeme upraviť v
zmysle jednej vytlačenej práce odovzdanej na podateľňu v termíne do 31.05.2022

●

●

●

Výsledky PK na Bc. na ar 2022/2023 (bez bodov, SCIO a maturít, priebežne sa dopĺňa
○ info4 ‐
140 splnilo podmienky na automatické prijatie
○ info
‐
269 splnilo podmienky automatického prijatia
Spolupráca so SŠ pri zabezpečovaní praxe študentov SPŠE Halová a SPŠE Karola Adlera

K bodu 3: Personalistika:
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
●
●

Harmonogram výberových konaní na obsadenie funkčných miest profesor a docent podľa VŠ
zákona platného do 24.04. 2022
Termín náhrady hodnotenia pracovného potenciálu zamestnancov

K bodu 4: Veda a výskum:
Doc. Vranić informoval o nasledovnom:
●

Zahraničná pracovná cesta mimo EÚ (Srbsko) pre viacerých zamestnancov a doktorandov na
konferenciu ZINC 2022, ktorá sa koná 25. a 26. mája v Novom Sade, Srbsko, gozinc.org

●

Zahraničná pracovná cesta mimo EÚ (Srbsko) 21–25. mája členov vedenia za účelom rozvoja
spolupráce s významnými univerzitami v Belehrade a Novom Sade, spojená s účasťou na
konferencii ZINC 2022

Uznesenie č. 2.4/2022 ‐ Vedenie FIIT STU súhlasí s vycestovaním zamestnancov a doktorandov na
zahraničnú pracovnú/študijnú cestu mimo EÚ (Srbsko) v dňoch 21‐26.5. 2022 ‐ Konferencia ZINC 2022.
K bodu 5: Propagácia:
Ing. Körmendy informovala o nasledovnom:
●

Plán rozpočtu a aktivít oddelenia OPM na AR 2022/2023

K bodu 6: Projekty:
Doc. Ries informoval o nasledovnom:
●
●
●
●
●

Z projektu ACCORD uhradená na rektorát ŽoP, na kontrole na rektoráte sú podklady k ŽoP.
Podaný projekt ScienCE, výzva Horizont.
Priprava projektu PathFinder, výzva Horizont ‐ NDA je na podpise na rektoráte.
VEGA, KEGA v príprave sú štyri projekty.
Predloženie dokumentu na zriadenie Coworkingu a prevádzkového poriadku Coworkingu.

K bodu 7: AS FIIT
Doc. Lang informoval o nasledovnom:
●

22.04.2022 na zasadnutí bolo prijaté uznesenie o vyhlásení volieb na voľby kandidáta na dekana
FIIT STU v termíne 10.06.2022.
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K bodu 8: Spolupráca
Prof. Čičák informoval o spolupráci s priemyselnými partnermi na AR 2022/2023.
K bodu 9: Financie
Ing. Palatinusová informovala o nasledovnom:
●
●
●

Návrh zmluvy so SAV o podpore časopisu CAI.
Podľa novely zákona o VŠ bude po novom nájmy nehnuteľného majetku na obdobie dlhšie ako 1
rok schvaľovať Správna rada STU.
Informácie o rozpise dotácie na fakulty STU.

Uznesenie č. 3.4/2022 ‐ Vedenie FIIT STU súhlasí s návrhom Zmluvy o spolupráci pri vydávaní časopisu
Computing and Informatics.
Uznesenie č. 4.4/2022 ‐ Vedenie FIIT STU súhlasí s predĺžením Nájomnej zmluvy so spol. ArtBox.
K bodu 10: Riaditelia ústavov
●
●

Doc. Vranić ‐ spresnenie termínu konania štátnych skúšok a organizácia podľa ústavov.
Dr. Jelemenská ‐ inštalácia umývačky na 5. poschodí.

K bodu 11: Rôzne
●

Ing. Palatinusová ‐ 20. výročie FIIT STU (1. 10. 2003) ‐ diskusia (apríl/máj 2023)

Termíny:
17. ročník JUNIOR INTERNET, AMAVET
IIT.SRC
FELAPO ‐ FAI UTB Zlín
KD FIIT STU

‐ 29. ‐ 30.4. 2022
‐ 28.4. 2022
‐ 17. ‐ 19. 5. 2022
‐ 31. 5. 2022

Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková

Overil: doc. Dr. Ing. Michal Ries
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PRÍLOHA

Kritériá hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti
Kategórie výstupov:
A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti alebo má zásadný prínos pre
rozvoj príslušnej tvorivej činnosti v globálnom kontexte;
A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v širšom medzinárodnom
kontexte;
A‐: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti ‐ výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v medzinárodnom
kontexte;
B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej
činnosti ‐ výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v národnom kontexte;
Kategorizácia výstupov - STU odbor Informatika

A+

A
A‐
B

publikácia v časopise Q1 alebo Q2, monografia v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS1),
publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii A* alebo A, medzinárodný
patent
publikácia v časopise Q3, kapitola v monografii v MRV, ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS2),
publikácie v zborníku konferencie evidovanej v databáze CORE v kategórii B, ostatné monografie v
zahraničnom vydavateľstve
publikácie evidované v renomovanej publikačnej databáze (WoS, SCOPUS, Inspec, ACM DL, IEEE Xplore),
ak nie je zaradený do jednej z vyššie uvedených úrovní, národný patent
ostatné recenzované publikácie, úžitkový vzor

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS.
MRV ‐ medzinárodné renomované vydavateľstvo (zoznam STU)
1)
aspoň 10 citácií (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS
2)
aspoň 5 citácie (bez autocitácií) vo WoS alebo SCOPUS

Zaradenie časopisu do kvartilov (Q1 až Q4) sa určí podľa WoS ‐ Journal Citation Reports Indicators
(clarivate.com) alebo SCOPUS ‐ SCImago Journal Rank (www.scimagojr.com/journalrank.php). V prípade
evidovania časopisu v oboch databázach sa použije lepší z oboch kvartilov.

Tab. 1. Minimálna úroveň výstupov výskumnej práce pri obhajobe dizertačnej práce.
PUBLIKOVANÉ VÝSLEDKY VÝSKUMU
Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej úrovni v časopise
Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej alebo medzinárodnej úrovni kvality

min.11
min. 22

PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU
Aktívna prezentácia na medzinárodnej konferencii alebo konferencii s medzinárodnou účasťou

min. 13

1

vnútorný predpis STU 9/2021; doktorand je prvý autor alebo má najmenej 50% podiel. 1 publikácia v časopise vo
WoS alebo SCOPUS v Q1‐Q4.
2 Pričom prepočítaný počet publikácií získaný ako pomer 1/N, (kde N je počet autorov s výnimkou školiteľa alebo
konzultanta) je väčší ako 1.
3 Vedecké práce na špičkovej medzinárodnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni môžu nahradiť aktívnu
prezentáciu na konferencii.
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