Zápisnica č. 18/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 21. 4. 2020
(GoogleMeet)
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,
doc. Lacko, Ing. Palatinusová
Program:
1.
2.
3.
4.

Rada študijných programov FIIT STU
Informácie z porady prodekanov
Finalizácia návrhu oponentov DP3
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.
K bodu 1: Rada študijných programov FIIT STU
o

Dr. Jelemenská informovala členov vedenia fakulty o plánovanom on-line zasadnutí RŠP FIIT, piatok
24. 4. 2020.
● Body ktoré budú prerokované na zasadaní RŠP FIIT:
▪ schvaľovanie zmien podmienok absolvovania predmetov,
▪ návrh PV predmetu Digitálne meny a Blockchain do ŠP INFO.
●

Predložila Vedeniu FIIT STU finálny návrh členov Rady študijných programov na schválenie
Rada študijných programov - tvoria ju garanti a spolugaranti aktívnych študijných programov,
prodekani a riaditeľ UISI:
Predsedníčka: Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (prodekan)
Členovia:
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (garant B-IB, spolugarant - D-IIS, KSP-A3 - I-IB, B-INFO),
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD (garant I-IT2,3, B-IT),
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (garant D-AI, KSP-A3 - B-IB),
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (garant I-IB, spolugarant - D-AI, KSP-A3 - B-IT),
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (spolugarant - D-AI, KSP-A3 - I-IT),
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (spolugarant - D-IIS, KSP-A3 - B-IB, I-IS2,3),
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (KSP-A3 - B-INFO, I-ISS, I-SI),
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (KSP-A3 - I-ISS, I-SI),
Ing. Lukáš Šoltés, PhD. (prodekan)
Tajomníčka: Mgr. Zuzana Horniaková

Vedenie FIIT STU schválilo predložený návrh členov Rady študijných programov FIIT STU bez
pripomienok.
K bodu 2: Informácie z porady prodekanov
o

Dr. Jelemenská informovala členov vedenia o kľúčových otázkach z rokovania prodekanov:
● V priebehu tohto týždňa by mala nadobudnúť účinnosť novela zákona o vysokých školách,
● Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok.

K bodu 3: Finalizácia návrhu oponentov DP3
o

Dr. Jelemenská predložila členom vedenia návrh vedúcich a oponentov záverečných prác za oba
ústavy.
● Požiadala doc. Lacka o revíziu a doplnenie zmien za UISI.

K bodu 4: Rôzne
o

prof. Kotuliak, dekan fakulty
● Informoval vedenie fakulty, že STU zvažuje na organizáciu štátnic technologické riešenie Google
Meet. Je na zvážení, či toto technologické riešenie spĺňa všetky požiadavky, ktoré je potrebné
dodržať pri štátnych záverečných skúškach.

Úloha: 20200421/01 - Pripraviť proces a návrh technického riešenia online štátnic tak, aby spĺňal
všetky požadované náležitosti štátnej záverečnej skúšky; malo by ísť o plynulé a otvorené riešenie
(k procesu prizvať CVKS, ktoré bude aktívne participovať).
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská
● Pripomenul členom vedenia, že EIT Digital vydáva výzvy na projekty, do ktorých by sa FIIT mala
aktívne zapájať. Požiadal doc. Vranića o sledovanie výziev a koordináciu pri zapájaní sa fakulty do
projektov.
● Vyzval prof. Čičáka, aby aktívne komunikoval so sponzormi a prispievateľmi fakulty.
● Dekan informoval riaditeľov ústavov, že plánuje v priebehu nasledujúcich dní/týždňov
individuálne stretnutia (1 to 1) s akademickými zamestnancami, aby prediskutoval vízie a ďalšiu
spoluprácu s nimi na fakulte. Ide najmä o akademických pracovníkov, ktorým končia pracovné
zmluvy k 30. 6. 2020.
▪ Prebehla krátka diskusia, kde Dr. Jelemenská upozornila, že individuálne rozhovory so
zamestnancami, ktorým končia zmluvy zaviedla prof. Bieliková, navyše na ústave UPAI robila
individuálne rozhovory bez účasti riaditeľa ústavu, napriek žiadosti riaditeľa ústavu sa týchto
rozhovorov zúčastniť.
▪ Dr. Jelemenská sa vyjadrila, že by sa chcela týchto rozhovorov s pracovníkmi z UPAI (jej
podriadenými) zúčastniť.
▪ Doc. Lacko deklaroval, že nemá záujem byť prítomný po celú dobu rozhovoru, ale že by sa chcel
zúčastniť len časti rozhovorov s pracovníkmi z UISI (jeho podriadenými).
▪ Dekan sa s riaditeľmi ústavov zhodol, že môže byť časovo náročné zladiť sa, preto navrhol
k tomuto separátne stretnutie s riaditeľmi ústavov
o

Ľ. Palatinusová, tajomníčka fakulty
● Informovala členov vedenia fakulty, že je plánované rokovanie k príprave rozpočtu fakulty na rok
2020.
● Požiadala prodekanov pre štúdium revíziu vysporiadania vzájomných výkonov s inými fakultami
(jedná sa najmä prenájom telocvičných zariadení a športovísk, ktoré sú z dôvodu pandémie
koronavírusu nevyužívané).

Úloha: 20200421/02 - Pripraviť revíziu vysporiadania vzájomných výkonov s inými fakultami
(prenájom telocvičných zariadení a športovísk) a prejednať a navrhnúť spôsob zápočtu predmetov
telesnej výchovy, ktorá z dôvodu pandémie koronavírusu nemohla prebiehať.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská
o

doc. Vranić
● Informoval, že konferencia IIT.SRC (22. 4.) je pripravená. Požiadal riaditeľov ústavov, aby akciu
ešte spropagovali u zamestnancov ústavov a doktorandov.
● Informoval, že je spracované vyhodnotenie publikačnej činnosti za rok 2019, dokument pošle
všetkým členom vedenia.

o

Dr. Ries
● Informoval vedenie, že kapacitný projekt je uzavretý. Do konca mesiaca máj musia byť
zosumarizované všetky dokumenty a spracovaná a odovzdaná záverečná správa.

o

M. Karoliová
● Pripravuje plán komplexnej propagácie FIIT, ktorý prerokuje s dekanom fakulty a finálnu verziu
následne predloží vedeniu FIIT.
● Požiadala riaditeľov ústavov, aby dodali, resp. aby vyzvali kolegov na dodanie, zaujímavých tém
projektov, prác, ktoré by chceli propagovať.
● Upozornila členov vedenia, že je potrebné aktualizovať webovú stránku – prihlasovanie sa na
vedeckú orientáciu. Riaditelia ústavov pripravia podklad pre aktualizáciu.
● Po skončení konferencie IIT.SRC bude pripravená a zverejnená tlačová správa o akcii, aj
s rozhovorom s hlavným prednášajúcim, profesorom Markusom Ruppom z TU Viedeň.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 21. 4. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

