
Zápisnica č. 20/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 5. 5. 2020 
(GoogleMeet) 

 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,  

doc. Lacko, Ing. Palatinusová 

 
Program: 

 
1. Štúdium 
2. Rôzne 

 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Odovzdávanie záverečných prác: 

● Dr. Šoltés informoval členov vedenia, že systémy sú nastavené a funkčné (AIS, G Suite), 
študentom bolo zaslané usmernenie, akým spôsobom je potrebné odovzdávať záverečné práce 
(dokumenty vo veľkosti do 1 GB do systému AIS, väčšie ako 1 GB na G Suite). 

● Dekan fakulty požiadal prodekanov pre vzdelávanie, aby v spolupráci s riaditeľmi ústavov preverili 
a zabezpečili aktualizáciu dát zadaní (názvy prác, termíny odovzdávania) najmä prípadoch, kde 
došlo k zmene zadania, termínom odovzdania. 

 
o Prijímacie konanie: 

● Dr. Jelemenská informovala vedenie fakulty o stave pripravenosti prijímacieho konania na FIIT 
STU. 

 
o Vedenie fakulty viedlo diskusiu ku garantom študijných programov. 
 
o Dr. Šoltés predostrel návrh termínu konania Dňa otvorených dverí FIIT – dňa 11. 12. 2020. 
 
Vedenie schválilo termín konania DOD FIIT dňa 11. 12. 2020. 
 
 
K bodu 2: Rôzne 
 
o Ľ. Palatinusová 

● predložila vedeniu na prerokovanie a schválenie návrh na predĺženie nájomných zmlúv so 
spoločnosťami IAESTE Slovakia a UXtweak. 

 
Vedenie fakulty schválilo predĺženie nájomných zmlúv nasledovne: 

● IAESTE Slovakia (zmluva platná do 31. 8. 2020) – predĺženie nájmu o 1 rok 
● UXtweak (zmluva platná do 30. 9. 2020). – predĺženie nájmu o 1 rok 
● Tajomníčka fakulty dojedná so spoločnosťami detaily predĺženia nájomných zmlúv a pripraví 

potrebnú dokumentáciu. 
 

o Dekan fakulty, prof. Kotuliak 
● Vyzval riaditeľov ústavov, aby upozornili zamestnancov na dodržanie termínov čerpania 

dovolenky tak, ako je uvedené v Príkaze dekana FIIT STU č. 5/2020 o hromadnej dovolenke 
a čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2020. 

● Upozornil členov vedenia, že harmonogram štúdia má byť dodržaný, aby hlavná výučba prebehla 
v priebehu 13 týždňov riadneho semestra. Posledný, 14. týždeň navyše, využiť na dobehnutie 
prípadného zameškaného učiva, konzultácie. 

 



o M. Karoliová 
● Pozvala vedenie fakulty dňa 6. 5. 2020 na online prednášku Davida Tureka (IBM): „Porazia 

superpočítače COVID-19?“. Prednáška je organizovaná v spolupráci s FIIT a bola spropagovaná 
v rámci fakulty, STU aj externe. 

● V krátkosti informovala členov vedenia o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách v rámci 
propagácie FIIT STU. 

 
o Dr. Jelemenská  

● Otvorila otázku obnovenia práce doktorandov v laboratóriách fakulty. 
V súlade s prijatým Metodickým usmernením rektora STU k obnoveniu vedeckovýskumnej 
a experimentálnej činnosti na STU, by doktorandi mohli v laboratóriách pracovať za prísneho 
dodržiavania hygienických a epidemiologických podmienok. 

 
 
 

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 5. 5. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


