
Zápisnica č. 33/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 22. 9. 2020 
 
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Karoliová, 

MBA 

 
 
Program: 
 
1. Štúdium 
2. Rôzne 
 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia. 
 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, predložila vedeniu harmonogram štúdia ZS 2020/21 na 

pripomienkovanie – vedenie tento harmonogram, tak ako bol predložený, schválilo a nasledujúce dni bude 
publikovaný na webovej stránke FIIT. 
 

o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, pripraví harmonogram výučby letného semestra 
2020/21 vrátane termínov štátnic. 

Z: Dr. Jelemenská 
 
o Dekan informoval vedenie, že je potrebné zamyslieť sa nad formou výučby od 5. 10. 2020 – ako formou 

bude štúdium pokračovať, či kontaktne, dištančne, alebo kombinovane – predbežná situácia s COVID-19 
však indikuje, že predĺženiu dištančnej výučby sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneme. 

 
o Dekan informoval vedenie, že po priebehu prvých dvoch týždňov zimného semestra začneme pripravovať 

letný semester, vrátane analýzy študijných programov kvôli akreditácii. 
 

o Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala vedenie, že Ing. Jarábek má záujem zapísať 
sa do ďalšieho ročníka PhD. štúdia a predmetnú vec rieši cez prorektorku pre štúdium. Vedenie súhlasí 
s návrhom, aby vzhľadom k téme jeho doktorandského štúdia mu bol pridelený školiteľ doc. Hluchý. 

 
o V dnešný deň o 11.00 hod. obhajuje svoju dizertačnú prácu Ing. Kristián Košťál. 

 
o Budúci týždeň v pondelok, dňa 28. 9. 2020, bude mať habilitáciu Ing. Dominik Macko, PhD. a inauguráciu 

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. 
 

o Oceňovanie študentov v tomto roku nebude prebiehať prezenčne, avšak je potrebné ho realizovať. 
 

Úloha: 20200922/01 – premyslieť formu a zabezpečiť realizáciu odmeňovania študentov. 
T: 13. 11. 2020 
Z: Karoliová, MBA 
 
 
Spolupráca – prof. Čičák: 
 
o prof. Čičák informoval vedenie, že Akadémia ozbrojených síl má taktiež záujem o spoluprácu ohľadne 

informatickej bezpečnosti – formou pomoci so zabezpečením vybavenia. 
 



o Dekan požiadal prof. Čičáka, aby priebežne dohadoval stretnutia s partnermi – prof. Čičák prisľúbil, že si 
stretnutia začne plánovať 

 
 
Projekty – Dr. Ries: 
 
o Dekan informoval Dr. Riesa, že diskusiu o návrhu príkazu dekana ohľadne číslovania dodatkov prekladá na 

budúcu poradu vedenia z dôvodu, že predmetný návrh príkazu nebol predložený vedeniu. 
Z: Dr. Ries 
 
o Dekan informoval vedenie, že Dr. Baťalík je poverený vedením knižnice z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru na vlastnú žiadosť doterajšieho vedúceho pracovníka knižnice. 
 
 
o Ing. Palatinusová, tajomníčka fakulty, informovala vedenie o doplnení investičného plánu FIIT STU do 

krátkodobého investičného plánu STU. 
 
o Dekan poveril M. Karoliovú, aby v spolupráci s Ing. Steinmüllerom aktualizovala aliasy. 
 
Úloha: 20200922/02 – aktualizovať aliasy. 
T: ASAP 
Z: Karoliová, MBA 
 
 
 
Zapísala: Monika Karoliová, MBA, 23. 9. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


