Zápisnica č. 21/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 12. 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. Personalistika – Dohody
3. Rôzne
Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.
K bodu 1: Štúdium
o

Dr. Jelemenská informovala, že k štátnym záverečným skúškam sa pripravuje návrh skúšobných
komisií, taktiež systémové a organizačné zabezpečenie skúšok dištančnou formou.
● Termíny odovzdávania posudkov záverečných prác zostávajú nezmenené, pretože nedochádza ani
k posunu termínu štátnych záverečných skúšok.
● Dr. Lacko upozornil, aby sa čas na štátniciach na jedného študenta neskracoval a zostal aspoň 50
min. / študenta.

o

Dr. Jelemenská informovala vedenie, že bola oslovená Dr. Budinskou zo SAV s požiadavkou o posun
termínu podania prihlášok na PhD z dôvodu, že majú aj zahraničných uchádzačov. Vedenie súhlasí
s posunom termínu podania prihlášok PhD o 1 týždeň.

o

doc. Vranić sa spýtal, či je možné na doktorandské štúdium prijať zahraničného uchádzača, ktorý
nemal jazykovú prípravu (zo slovenčiny). Dekan fakulty skonštatoval, že aj minulosti sme podobné
prípady riešili kladne. Je však potrebné (keďže štúdium prebieha v slovenčine) aby mal študent
aktívnu podporu školy a dohliadlo sa na jeho priebežný študijný progres.

o

Dekan fakulty požiadal poverených prodekanov pre štúdium, aby pripravili krátku anketu a preverili
záujem končiacich študentov o promócie.

K bodu 2: Personalistika – Dohody
Úloha: 20200512/01 - Riaditelia ústavov vypracujú zoznam zamestnancov, ktorým je potrebné
predĺžiť Dohody o vykonaní práce “Dohody” (vrátane termínu ukončenia dohody). Ide o zamestnancov,
ktorí zabezpečujú pedagogický proces na základe DoVP a končí im platnosť dohody k 30. 5. 2020 alebo ku
dňu 30. 6. 2020.
T: 20. 5. 2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
K bodu 3: Rôzne
o

Dodatok č. 22 k Zmluve o spolupráci pri vydávaní časopisu Computing and Informatics.
● Ľ. Palatinusová informovala vedenie fakulty, že FIIT sa v spolupráci so SAV dlhoročne podieľa na
vydávaní odborného časopisu Computing and Informatics. Ročné náklady predstavujú 1000,-- €.

Vedenie fakulty schválilo predĺžiť spoluprácu so SAV pri vydávaní odborného časopisu Computing and
Informatics o ďalší rok a úhradu nákladov 1000,-- € s tým spojených.

Úloha: 20200512/02 - Vypracovať správu o prínose spolupráce so SAV pri vydávaní odborného
časopisu Computing and Informatics a pripraviť návrh s vyjadrením, či má fakulta v budúcnosti
pokračovať v tejto spolupráci.
T: 31.12.2020.
Z: doc. Vranić
o

Dekan fakulty upozornil vedenie, že vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu, majú
zamestnanci chodiť do práce iba v nevyhnutných prípadoch a za dodržania prísnych hygienických
opatrení.

o

Dr. Ries informoval vedenie o stave prác na projektoch ACCORD, refundačnom projekte, tieto
prebiehajú plynule.

o

M. Karoliová v krátkosti informovala vedenie fakulty o prebiehajúcich aktivitách na propagácii
fakulty.

o

doc. Lacko za UISI:
● Dovolenky – výnimky z príkazu dekana č. 5 poslať na schválenie dekanovi a vypracovať návrh
čerpania.
● Vyplácanie štipendií – odmeny za projekty – jednotný postup – na základe návrhu z UISI cez
tajomníčku fakulty bude poslaná žiadosť na kvestora STU a po následnom schválení príde
k vyplateniu zo štipendijného fondu.
● Doriešiť proces medzi tajomníčkou fakulty a riaditeľom ústavu.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 12. 5. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

