Zápisnica č. 10/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 25. 2. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, p. Karoliová, doc.
Lacko
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Personálne otázky – doba určitá akademického zamestnanca k 28. 2. 2020
Askalot “anonymne” (Karoliová)
Roadshow STU – STU on the road (Karoliová)
Ponuka STU – výroba darčekových predmetov (Karoliová)
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
K bodu 1: Personálne otázky – doba určitá k 28. 2. 2020
o

Akademickému zamestnancovi končí pracovná zmluva k 29. 2. 2020.
Riaditeľ ústavu UISI, doc. Lacko navrhuje nepredĺžiť pracovnú zmluvu tomuto zamestnancovi
z dôvodu, že v letnom semestri nemá pridelený žiadny predmet.

ROZHODNUTIE: Vedenie FIIT rozhodlo tomuto akademickému zamestnancovi pracovnú zmluvu od
1. 3. 2020 nepredlžovať z dôvodu, že nemá v letnom semestri pridelený žiadny predmet.

K bodu 2: Askalot – “anonymne”
o

o

Pani Karoliová, poverená zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre komunikáciu FIIT,
predostrela vedeniu návrh na postup pri spravovaní platformy Askalot nasledovne:
● Funkcionalita “anonymne” nebola doposiaľ vypnutá. Rešpektujúc názor študentov navrhuje
funkcionalitu „anonyme“ ponechať a nevypínať.
● Do budúcna rozdeliť Aksalot na dve platformy – pre študijné otázky a pre otázky týkajúce sa
diania na fakulte – po konzultácii so študentmi.
● Pripraviť pravidlá používania Askalotu v spolupráci so študentmi.
V diskusii k uvedenému bodu odznelo (Dr. Vranić, prof. Čičák), že Askalot by mal primárne slúžiť
k študijným účelom, pre ktoré bol vytvorený.

ROZHODNUTIE: Vedenie FIIT rozhodlo, že akceptuje návrh zachovania anonymity na Askalote. Zároveň
vedenie požaduje, aby sa v spolupráci so študentmi definovali a vypracovali pravidlá používania Askalotu.
Úloha: 20200225/01 - p. Karoliová, poverená zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre
komunikáciu FIIT, v úzkej spolupráci so študentmi (zástupcami študentov) vypracuje návrh pravidiel
a formát používania platformy Askalot, ktorý predloží vedeniu na schválenie.
T: 17. 3. 2020
Z: M. Karoliová

K bodu 3: Roadshow STU – „STU on the road“
o

Pani Karoliová, poverená zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre komunikáciu FIIT,
informovala vedenie, že univerzita organizuje “STU on the road” – aktivitu zameranú na propagáciu
univerzity na stredných školách. FIIT má záujem sa do uvedenej aktivity zapojiť. Fakultu budú
reprezentovať študenti Kristián Košťál, Karin Maliniaková.
● Termíny a miesta “STU on the road”:

▪ 5. 3. 2020 – Veľký Krtíš, Gymnázium A. Škultétyho; (preveruje sa aj alternatívna možnosť
Lučenec, čo by bolo výhodnejšie z dôvodu lepšej dostupnosti)
▪ 6. 3. 2020 – Brezno, SOŠ techniky a služieb
▪ 13. 3.2020 – Námestovo, Gymnázium A. Bernoláka
▪ 20. 3. 2020 – Kysucké Nové Mesto, SPŠ informačných technológií
Vedenie schválilo participáciu fakulty na “STU on the road” a odsúhlasilo účasť Kristiána Košťála a Karin
Maliniakovej za FIIT.

K bodu 4: Ponuka STU – výroba darčekových predmetov
o

Pani Karoliová, poverená zastupovaním dekana v rozsahu kompetencií pre komunikáciu FIIT,
informovala vedenie fakulty, že STU pripravuje v rámci propagácie univerzity výrobu darčekových
predmetov. P. Karoliová preverí ponuku, možnosti a zdroj financovania týchto predmetov a bude
informovať vedenie fakulty.

K bodu 5: Rôzne
o

Prof. Kotuliak informoval vedenie FIIT:
● na zasadaní senátu STU 24. 2. 2020 podal informáciu o situácii na FIIT v súvislosti s prebiehajúcim
štrajkom zamestnancov.
● Na fakultu bola doručená správa hlavného kontrolóra k šetreniu anonymného podania
z decembra 2019. Vzhľadom na skutočnosť, že správa neobsahovala požadované právne
a formálne náležitosti, ako aj odpovede na podstatné časti, ktoré boli predmetom podania, prof.
Kotuliak správu rozporoval a požiadal o jej doplnenie.
● Slovak.AI organizuje dňa 6. 3. 2020 v čase 10.00 – 15.00 hod. stretnutie k prezentácii výsledkov
štúdie s participáciou firiem a expertov z oblasti umelej inteligencie.
▪ Prof. Kotuliak navrhuje, aby sa stretnutie konalo na pôde FIIT, v aule Magna.

o

Dr. Šoltés
● Informoval vedenie o pripravovanom výberovom konaní na pozíciu vedúceho TPO.
● Upozornil vedenie, že na prednáškach by nemali byť prítomné osoby, teda prednášajúci, ktoré
nemajú s fakultou uzatvorený žiadny zmluvný / pracovnoprávny vzťah, pretože ich prítomnosť na
vyučovaní by sa z právneho hľadiska mohla vyhodnotiť ako „čierna práca“. Je preto nevyhnutné,
aby osoby zúčastňujúce sa na vzdelávacom procese mali s fakultou uzatvorený pracovnoprávny
vzťah (dohoda, prac. zmluva, zmluva o spolupráci). Uvedené sa týka prednášok.
▪ Z časových dôvodov problematika nebola prediskutovaná detailne, k uvedenému sa vedenie
fakulty vráti na niektorom z najbližších zasadaní vedenia FIIT.

o

Doc. Vranić informoval vedenie FIIT:
● Na IIT SRC je k dnešnému prihlásených 28 prác, študentom bude zaslaná pripomienka
s termínom, dokedy môžu prihlasovať svoje príspevky.
● Otázka hlavného prednášajúceho na IIT SRC je otvorená.
▪ Dr. Ries navrhuje osloviť prof. Markusa Ruppa z Technickej Univerzity Viedeň. Vedenie
s uvedeným návrhom súhlasí a poverila Dr. Riesa, aby prof. Ruppa oslovil.

o

Dr. Jelemenská
● bola oslovená prorektorkou prof. Bakošovou, že spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r.
o., by chcela so študentom FIIT, ktorý u nich pôsobí, uzatvoriť zmluvu „študent na praxi“. Prof.
Kotuliak odporučil, aby právnik pripravil právnu analýzu návrhu uvedenej zmluvy, následne sa na
základe odporúčania právnika zmluva môže uzatvoriť;
● upozornila vedenie fakulty, že je nevyhnutné sfunkčniť Radu študijných programov.

Úloha: 20200225/02 - prodekanka poverená pre štúdium, zahraničie a mobility, pripraví nominácie ľudí
do Rady študijných programov FIIT, osloví a prediskutuje s nimi ich záujem byť členom RŠP. Následne
pripraví finálnu nomináciu členov RŠP FIIT a predloží vedeniu na prerokovanie a schválenie.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská
o

prof. Čičák
● informoval vedenie FIIT, že náklady na organizovanie akcie „Night of chances“ sú vyčíslené na
4 160 €
Vedenie schválilo zorganizovanie akcie „Night of chances“, aj výšku 4 160 € predpokladaných vyčíslených
nákladov.
● Spoločnosť SOFTEC oslovila FIIT, aby v rámci spolupráce pripravili prednášku na pôde ich
spoločnosti.
Úloha: 20200225/03 - riaditeľ ústavu UISI navrhne tému/prednášku, ktorú by prednášajúci FIIT
v rámci spolupráce so spoločnosťou SOFTEC odprednášal v spoločnosti SOFTEC.
T: 17.3.2020
Z: doc. Lacko
● Spoločnosť Semiconductor oslovila FIIT s ponukou prednášky na fakulte. Prof. Čičák dohodne
obsah a termín prednášky, ktorá bude organizovaná v rámci jeho predmetu.
o

Dr. Ries
● Prišla pozvánka na FELAPO 2020 (Stretnutie fakúlt elektrotechnických a podobných technických
škôl a univerzít ČR a SR). Napriek tomu, že FIIT STU nie je aktívnym členom FELAPO, je pravidelne
na stretnutia pozývaná.
● Vedenie schválilo, že na stretnutí sa v užšom zložení zúčastnia aj zástupcovia FIIT – návrh
a prihlasovanie účastníkov za FIIT koordinuje Dr. Ries.
● Prof. Čičák navrhuje vedeniu, aby zvážilo možnosť fakulty plne sa etablovať to tohto združenia
ako jeho platný aktívny člen.
● Co-workingové pracovisko – prebieha príprava vytvorenia pracoviska. Študentskí senátori (boli
oslovení všetci 4 študentskí senátori) v spolupráci so študentmi zbierajú a sumarizujú požiadavky
na tento typ pracoviska.

o

Doc. Lacko informoval vedenie FIIT, že od začiatku letného semestra mu chodia od študentov
sťažnosti na kvalitu vyučovania, dodržiavanie sylabov, časového harmonogramu a organizácie výučby
na viacerých predmetoch.
Vedenie sa uznieslo, že situáciu je potrebné riešiť, preto navrhuje, aby bol vytvorený systém
monitorovania kvality výučby priebehu semestra.
o

prednáška predmetu, ktorý vedie Mgr. Gabriela Grmanová, PhD bola zrušená z dôvodu PN
prednášajúceho bez zabezpečenia náhrady výučby. Študenti boli o skutočnosti zrušenia prednášky
bez náhrady informovaní deň vopred.

Úloha: 20200225/04 - Dr. Šoltés, v úzkej spolupráci s riaditeľmi ústavov UISI a UPAI pripravia
jednoduchý mechanizmus (dotazník), prostredníctvom ktorého by študenti mohli priebežne hodnotiť
kvalitu prednášok, cvičení, vyučujúcich aj v priebehu semestra.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 25. 2. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

