Zápisnica č. 16/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 7. 4. 2020, pokračovanie 8. 4. 2020
(GoogleMeet)
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,
doc. Lacko, Ing. Palatinusová
Prítomní 8. 4. 2020: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries,
Karoliová, MBA, doc. Lacko
Ospravedlnení: Ing. Palatinusová (D)
Program:
1. Informácia z rokovania Kolégia rektora STU dňa 6. 4. 2020.
2. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s firmou AMCEF, s. r. o., na schválenie
3. Rôzne
Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.
K bodu 1: Informácia z rokovania Kolégia rektora STU dňa 6. 4. 2020.
o

Dekan fakulty informoval členov vedenia o niektorých bodoch, ktoré boli prerokované na
zasadnutí Kolégia rektora STU dňa 6. 4. 2020:
● Na rokovaní bol prerokovaný Návrh rozpočtu STU – rozpis dotácie na rok 2020. Dotácia pre
FIIT STU by podľa tohto návrhu mala byť vyššia ako v uplynulom roku.
● Informácia o pripravovaných pokynoch pre študentov, akým spôsobom si budú môcť
vyzdvihnúť osobné veci z izieb na študentských domovoch STU (študentovi bude umožnený
iba jednorazový vstup).

K bodu 2: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s firmou AMCEF, s. r. o., na schválenie
o

Tajomníčka fakulty, Ľ. Palatinusová informovala vedenie fakulty, že spoločnosť AMCEF, s. r. o.
prejavila záujem o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom kancelárskych priestorov na fakulte
o rok. Obe strany sa dohodli na výške nájomného za m2 v plnej výške (t. j. bez zľavy).

Vedenie schválilo predĺženie nájomnej zmluvy so spoločnosťou AMCEF, s .r. o., o 12 mesiacov,
pričom nájom za m2 bude štandardný, v plnej výške, bez zľavy.
K bodu 3: Rôzne
o

Prof. Kotuliak
● Vyzval prodekanov pre štúdium, aby začali prípravu Annual Reportu, študijnej časti tak, aby
boli dodržané štandardné termíny pre jeho publikovanie (jún/júl 2020).
● Informoval, že termín habilitačného konania Ing. Dominika Macka bude nutné z dôvodu
pandémie koronavírusu posunúť.

Úloha: 20200408/01 - Pripraviť list s informáciou pre Ing. Dominika Macka, že z dôvodu
pandémie koronavírusu bude termín jeho habilitačného konania odložený. O novom termíne bude
informovaný.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés / Dr. Jelemenská
● Dekan informoval vedenie, že rektor STU požiadal fakultu o výpomoc pri zabezpečení školení
pedagogických pracovníkov z iných (najmä humanitných) fakúlt. Tieto školenia by mali byť
zamerané na to, ako viesť vyučovanie (prednášky, cvičenia) dištančnou formou, t. j. online.
Pre tento účel navrhujeme využiť šikovných študentov doktorandského štúdia.

Úloha: 20200408/02 - navrhnúť po 2 doktorandoch z každého ústavu, ktorí by mohli zabezpečiť
školenia zamerané na spôsob a možnosti vedenia vyučovania dištančnou (online) formou pre
pedagogických pracovníkov z iných, nie technických, fakúlt.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
o

Dr. Jelemenská
● Otvorila otázku potreby zmeny garanta na predmetoch PhD štúdia, kde bola garantom prof.
Bieliková. Vzhľadom na aktuálny stav (nie sú schválené štandardy akreditácií, nefunkčná
Vedecká rada FIIT) nie je možné meniť garantov študijných programov. Otázka reakreditácií
a zmeny garantov sa bude ďalej riešiť na úrovni STU.
▪ Z rokovaní s doc. Ing. Monikou Bakošovou, PhD., prorektorkou pre vzdelávanie, mobility
a starostlivosť o študentov vyplýva, že študijné programy sú platné aj v tom prípade, že
nemajú garanta.

Úloha: 20200408/03 - Pripraviť zoznam študentov, ktorí nemajú prideleného garanta (pôvodne
prof. Bieliková) a navrhnúť pridelenie nových garantov.
T: 15. 4. 2020
Z: doc. Lacko
● Informovala vedenie, že sa dopracováva zoznam na priradenie vyučujúcich na predmety pre
ďalší semester v akademickom roku 2020/2021. Tento je potrebné prerokovať (prodekani
pre štúdium a riaditelia ústavov), sfinalizovať a zverejniť v AIS.
Úloha: 20200408/04 - Pripraviť návrh priradenia vyučujúcich na jednotlivé predmety pre zimný
semester v akademickom roku 2020/21, následne zverejniť v AIS.
T: 10. 4. 2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko, Dr. Šoltés
o

Dr. Šoltés
● Informoval vedenie fakulty, že sa pripravuje novela vysokoškolského zákona, aktuálne
prebieha pripomienkové konanie.
● K dnešnému dňu prišlo 852 prihlášok na štúdium, očakávame ešte nárast, termín na
prihlasovanie je do 14. 4. 2020.
● Informoval vedenie fakulty o pripravovanom metodickom usmernení rektora k ukončeniu
ročníka, skúškam, štátniciam, platným pre STU. Po jeho schválení STU, budú môcť následne
fakulty vypracovať svoje interné usmernenia.
● Navrhuje vedeniu, aby tým študentom, ktorí budú podmienečne prijatí (do 8. 4. 2020 je ich
počet 207), bol pripravený uvítací balíček.

Úloha: 20200408/05 - Pripraviť návrh uvítacieho balíčka pre podmienečne prijatých študentov
prvého ročníka (reklamný predmet s logom fakulty, voucher a pod.) aj s kalkuláciou nákladov.
T: 20.4.2020
Z: M. Karoliová
o

doc. Vranić
● Informoval vedenie fakulty, že články ku konferencii IIT SRC boli vyhodnotené. Celkovo máme
47 prijatých článkov, z toho 9 bolo zamietnutých, študenti budú o výsledku informovaní.
Pripravuje sa spôsob a forma, ako bude konferencia prebiehať. Taktiež sa preveruje
optimálna možnosť organizácie hlavnej prednášky p. Markusa Ruppa online formou.

o

doc. Lacko
● Informoval vedenie fakulty pretrvávajúcich sťažnostiach študentov na kvalitu výučby
predmetu AZA. Dekan fakulty navrhuje k uvedenému problému zorganizovať samostatné
stretnutie (prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská a doc. Lacko), na ktorom by prerokovali a navrhli
možnosti riešenia daného problému.

o

Dr. Šoltés
● Informoval, že existuje možnosť využitia služieb psychologičky, kolegyne Mgr. Ľubice
Jančaťovej, vyštudovanej psycholgičky – ako pomoc študentom. Preverí túto možnosť.

o

Dr. Ries
● Informoval o nových výzvach podávania projektov, ktoré boli zverejnené.
● Informoval o stave implementácie nového dochádzkového systému, ktorý je naplánovaný na
spustenie pilotnej verzie v mesiaci máj 2020.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 8. 4. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

