Zápisnica č. 01/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 14. 1. 2021
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská – online, Dr. Šoltés – online, doc. Vranić – online, prof. Čičák
– online , Dr. Ries, prizvaný – Dr. Lang, predseda AS FIIT, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková

Program:
1. Štúdium
2. Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, zahájil prvú poradu vedenia v kalendárnom roku 2021.
V krátkosti informoval členov vedenia, že dňa 11. 1. 2021 prebehlo Kolégium rektora.
Zároveň informoval, že dňa 21. 1. 2021 sa uskutoční stretnutie UK, SAV a STU za účasti dekanov
a vedení.
Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnila obsiahla diskusia k vnútornému systému riadenia kvality za účasti
významných predstaviteľov STU.

K bodu 1: Štúdium:
Dr. Šoltés, prodekan pre štúdium, informoval vedenie o nasledovných bodoch:
- Bol zverejnený návrh na zmenu štandardov pre študijný program. Možnosť zaslať pripomienky
za FIIT STU do 27. 1. 2021 na email lucia.sebechlebska@stuba.sk. Navrhované za vedenie FIIT
STU skompletizovať pripomienky do vedenia 26. 1. 2021, materiál dostupný:
https://saavs.sk/zverejnenie-navrhu-na-zmenu-standardov-pre-studijny-program/.
- Vedenie vzalo na vedomie.
- Kontaktovala nás spoločnosť IT akadémia a dohadujeme podmienky zabezpečenia predmetov.
Otvorili sa aj ďalšie možnosti pre našich študentov, ako absolvovať akreditované kurzy a získať
certifikáty na medzinárodných úrovniach za zvýhodnených finančných podmienok oproti
komerčnému prostrediu.
Je potrebné určiť, kto bude koordinovať túto spoluprácu.
- VSRK prebehla prezentácia a mali by sme k tomu zaujať stanovisko.
- Zverejnené BP a DP, posudky BP1 a DP1 do 8. 2. 2021 a DP2 do 18. 1. 2021, do budúcna je
navrhované, aby všetci vedúci boli už pri BP1 a DP1 pridaní do AISu ako cvičiaci daného
predmetu, čím získajú okamžite po odovzdaní prístup k záverečnej práci a nie je potrebné jeho
zdieľanie.
Keďže nie je tento problém aktuálny, dekan navrhol, aby bol riešený v letnom semestri.
- Študent si zapísal rozvrh tak, že sa mu prednášky prekrývali s cvičením, čím nesplnil podmienku
v ŠP, lebo sa nemohol zúčastniť prednášok so 100 percentnou účasťou. Návrh postupu:
O ďalšom postupe by mal rozhodnúť vyučujúci, ktorý určí, či podmienky predmetu splnil alebo
nie.

K bodu 2: Rôzne
Personalistika: Dr. Šoltés informoval
- ESED, stretnutie (ústavy, CVKS, PaM, CPV) k spusteniu ostrej prevádzky bude 14. 1. 2021 –
informoval vedenie Dr. Ries.

-

Všetci zamestnanci FIIT STU boli informovaní o obsadení riadiacich pozícií FIIT STU
Príprava zabezpečenia LS, prosíme riaditeľov pripraviť návrh DoVP a DoPČ, aby boli pred
začiatkom semestra uzatvorené všetky pracovno-právne vzťahy.
Úloha: 20210114/01 – Riaditelia ústavov pripravia prehľadové tabuľky s externými
spolupracovníkmi.
T: ASAP

Veda a výskum: doc. Vranić informoval o nasledovnom:
- Bolo iniciálne stretnutie projektu rurALLURE (Horizont 2020).
- 20. 1. 2021 bude porada prodekanov pre vedu a výskum.
Propagácia: Dr. Šoltés informoval
- Aktuálne je vybavené štúdio na fakulte.
- 20. 1. 2020 uzávierka do prílohy SME kam na VŠ fakulta.
- zvážiť pripojenie sa za vedenie FIIT STU k https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detailaktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyhlasenie-slovenskych-vedeckychinstitucii-doverujme-vedcom-a-vedkyniam/.
- Na mesiac február je plánované virtuálne DOD.
- Na Congroo Fair bude mať fakulta prezentáciu.
- Rozpočet na propagáciu na tento rok cca 10 000 €.
Projekty: Dr. Ries informoval
- Rotácia home office/FIIT zamestnancov CPV je pripravená.
- Príprava “zeleného” projektu z medzinárodnej grantovej schémy.
AS FIIT: Dr. Lang informoval
- Plánovaný termín zasadnutia AS FIIT STU je 9. 2. 2021 online formou.
Spolupráca:
Financie: Ing. Palatinusová informovala
- Kvestorka vyzvala tajomníkov k možnosti participovať pri tvorbe rozpočtu 2021.
Rôzne:
- Plán VO, bolo by vhodné za vedenie pripraviť zoznam, aké veci je záujem zakúpiť. V prípade
väčších balíkov je možnosť získať zvýhodnené ceny.
Úloha: 20210114/02
Z: Ing. Palatinusová: Potrebné vykonať inventúru notebookov v spolupráci s CVKS, na základe
čoho bude skompletizovaný dopyt na nákup nových notebookov.
T: ASAP
- Zvážiť prípravu nákupu nového motorového vozidla. Je potrebné vybrať osobu, ktorá bude
nákupom poverená a tiež koordináciu s inými fakultami s možnosťou získania výhodnejšej
ceny.
- ProFIIT: Dr. Lang informoval o stretnutí k problematike konania ProFIIT. Systém ProFIIT je
potrebné zaktualizovať a prerobiť.
- Dekan navrhol v tejto veci osloviť dr. Tvarožka. Je potrebné stretnutie k ProFIIT a ďalej
problematiku individuálne riešiť.
Úloha: 20210114/03
Z: Dr. Lang
T: ASAP
- Spolupráca s VW: zatiaľ žiadne nové informácie.
- WEBEX licencie: potrebné pripraviť návrh.

Aktuálna informácia od MŠVVaŠ SR, že zamestnanci, ktorí nebudú mať platný test, budú mať úplný
zákaz vychádzania.

TERMÍNY:

Najbližšie zasadnutie vedenia FIIT STU je plánované 19. 1. 2021

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 14. 1. 2021

Overil: Dr. Ing. Michal Ries

