Zápisnica č. 6/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 4. 2. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák doc. Lacko, Dr. Ries, p.
Karoliová
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harmonogram – letný semester
Určenie počtu prijímaných uchádzačov Ing. a PhD.
Mobility ERASMUS+ 2020/2021
Štúdium
Rôzne
Nové úlohy
Termíny
Kontrola úloh

Rokovanie vedenia FIIT:
1. Harmonogram – letný semester
o Dr. Jelemenská informovala vedenie o plánovanom harmonograme letného semestra
a nutnosti posunu niektorých termínov z dôvodu časovej náročnosti. Navrhnuté termíny:
● Koniec skúškového obdobia: 4. 7. 2020
● Termín promócií: 15. 7. 2020 – bakalárske štúdium
16. 7. 2020 – inžinierske štúdium
o

Termíny prijímacích skúšok, odsúhlasené vedením:
● Ing. – prijímacia skúška
30. 6. 2020
● Ing. – prijímacia komisia
3. 7. 2020
● PhD. – prijímacia skúška
2. 7. 2020
● PhD. – prijímacia komisia 2. 7. 2020

2. Určenie počtu prijímaných uchádzačov Ing. a PhD.
Úloha: 20200204/01 – Riaditelia ústavov prediskutujú a navrhnú počet prijímaných uchádzačov na Ing.
a PhD. štúdium, a návrh predostrú na odsúhlasenie vedeniu. Následne budú počty zverejnené, najneskôr
do konca marca 2020.
T: 17. 3. 2020
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Lacko
3. Mobility ERASMUS+ 2020/2021
o Dr. Jelemenská informovala vedenie o stave prihlášok na ERASMUS+
● Aktuálne je 17 uzatvorených prihlášok, následne bude prebiehať vyhodnotenie.
▪ 6 prihlášok – študenti Bc. štúdia
▪ 11 prihlášok – študenti Ing. štúdia
4. Štúdium
o Dr. Šoltés informoval vedenie:
● Bol spustený štipendijný program Accenture – termín na prihlásenie je do 21. 2. 2020
● Predmet Podnikanie a manažment PAM_B (2 študenti) bude otvorený, bude
zabezpečený formou individuálneho štúdia.
o

Dr. Šoltés predniesol vedeniu návrh na úpravu štipendií doktorandov nasledovne:
● pred minimovkou vo výške 807,50 € (pôvodná suma 710 €)
● po minimovke vo výške 940,50 € (pôvodná suma 855 €)

▪
▪

o

Uvedený návrh úpravy výšky a kritérií vyplácania štipendií bude vedením
ešte prediskutovaný a posúdený s ohľadom na dopad na rozpočet fakulty.
Až do schválenia nového spôsobu vyplácania štipendií vedením FIIT sa tieto
budú vyplácať podľa doteraz platných pravidiel.

Dr. Šoltés informoval vedenie fakulty, že učiteľom roka 2019 za FIIT STU sa stal Mgr. Jozef
Tvarožek, PhD.

Úloha: 20200204/02 – Internacionalizácia štúdia – preveriť ktoré náklady môžu byť preplatené
zahraničným prednášajúcim (cestovné, ubytovanie, honorár...?) a z akých zdrojov.
T: 17. 2. 2020
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić
5. Rôzne
o doc. Vranić v krátkosti informoval vedenie fakulty o výsledku mimoriadneho zasadnutia
Akademického senátu STU dňa 3. 2. 2020:
● Akademický senát STU potvrdil, že voľby do AS FIIT dňa 16. 1. 2020 sú neplatné.
● Akademický senát STU potvrdil platnosť študentským mandátov v AS FIIT.
o

ProFIIT – doc. Vranić informoval vedenie, že vzhľadom na zastaranosť systémov a krátkosť času
na ich prípadný upgrade, navrhuje neorganizovať tento ročník súťaže ProFIIT.
● Vedenie odsúhlasilo neorganizovať tento ročník ProFIIT z dôvodu aktualizácie
a zlepšenia systémov, pre budúce ročníky a v tomto duchu informovať
zainteresované strany.

o

Dr. Ries informoval vedenie o možnosti zriadenia Coworkingového pracoviska pre študentov (3
miestnosti). O spoluprácu na príprave priestorov prejavili záujem aj študenti.
● Vedenie so zriadením pracoviska súhlasí, žiada však prehodnotenie a zníženie
navrhnutých nákladov 25 000 €.
Úloha: 20200204/03 – Coworkingové pracovisko – osloviť všetkých 4 študentských senátorov za účelom
zapojenia študentov do spolupráce pri príprave pracoviska. Pripraviť podrobný rozpis nákladov na
zriadenie pracoviska (pri minimalizácii nákladov).
T: 14. 2. 2020
Z: Dr. Ries
o

Dekan fakulty informoval vedenie o 3 prípadoch prepichnutých pneumatík na vozidlách
zaparkovaných pred budovou FIIT. Je potrebné upozorniť pracovníkov, aby si z dôvodu
bezpečnosti pred jazdou skontrolovali svoje vozidlá. V prípade opakovaného vandalizmu sa táto
situácia bude riešiť v spolupráci s políciou SR.
Úloha: 20200204/04 – Preveriť pokrytie celého parkoviska pred budovou FIIT kamerami a v prípade
potreby navrhnúť doinštalovanie ďalších (aj s cenovou kalkuláciou na doplnenie kamerového systému).
T: 14. 2. 2020
Z: L. Palatinusová (A. Lakušová), F. Warosch
6. Nové úlohy
20200204/01 – Riaditelia ústavov prediskutujú a navrhnú počet prijímaných uchádzačov na Ing. a PhD.
štúdium, a návrh predostrú na odsúhlasenie vedeniu. Následne budú počty zverejnené, najneskôr do
konca marca 2020.
T: 17. 3. 2020
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Lacko
20200204/02 – Internacionalizácia štúdia – preveriť ktoré náklady môžu byť preplatené zahraničným
prednášajúcim (cestovné, ubytovanie, honorár...?) a z akých zdrojov.
T: 17. 2. 2020
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská, doc. Vranić

20200204/03 – Coworkingové pracovisko – osloviť všetkých 4 študentských senátorov za účelom
zapojenia študentov do spolupráce pri príprave pracoviska. Pripraviť podrobný rozpis nákladov na
zriadenie pracoviska (pri minimalizácii nákladov).
T: 14. 2. 2020
Z: Dr. Ries
20200204/04 – Preveriť pokrytie celého parkoviska pred budovou FIIT kamerami a v prípade potreby
navrhnúť doinštalovanie ďalších (aj s cenovou kalkuláciou na doplnenie kamerového systému).
T: 14. 2. 2020
Z: L. Palatinusová (A. Lakušová), F. Warosch
7. Termíny
o 17. 3. 2020 – doplňujúce voľby do AS FIIT (na doplnenie 4 miest zamest.)
o 7. 4. 2020 - FIITkovica
8. Kontrola úloh

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 4. 2. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

