Zápisnica č. 02/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 19. 1. 2021
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská – online, Dr. Šoltés, 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:
Prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o priebehu Kolégia rektora STU.
Informácie z KR:
- príkaz rektora k Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/21
(02_vedenie_19.01.2021). Prof. Kotuliak navrhuje pripomienkovať neprijatím.
- KIVČ (Koeficient Intenzity Výskumnej činnosti) – dokument v príprave. Treba zanalyzovať na
základe čoho a ako sa počíta a či je pre nás lepší/horší ako bol KKŠ.
Úloha: 20210119/01 Je potrebné porovnať zmeny oproti minulosti.
Z: Ing. Palatinusová, Dr. Ries
T: do ďalšieho vedenia
- Nominácia na členov Rady VSK dvoch interných a jedného externého – streda.
Úloha: 20210119/02 Nominovať 2 interných a 1 externého člena (návrh: interní kandidáti
doc. Benešová a prof. Čičák, externý kandidát z priemyselného prostredia bude oslovený).
Z: Dr. Jelemenská
T: streda
Úloha: 20210119/03 Do 5.2.2021 nominovať: 7 členov do posudzovacej komisie pre študijné
programy. V jednotlivých komisiách môžu byť rovnakí členovia.
Z: Dr. Jelemenska, prof. Kotuliak
- Nominácia do vedeckej rady.
Navrhovaný kandidát: prof. Čičák.
K bodu 1: Štúdium:
Dr. Šoltés, prodekan pre štúdium, informoval vedenie o nasledovných bodoch:
- Vedenie bolo požiadané o schválenie posunu termínu, dokedy je možné podať prihlášku na
bakalársky stupeň štúdia na nový termín a to do 30. 4. 2021 (t. j. piatok). V prípade schválenia
posunu termínu zo strany vedenia, prodekan žiada o schválenie zmeny ďalších podmienok
prijatia, ktoré budú predložené na nasledujúce vedenie k schváleniu. Zároveň Dr. Šoltés žiada
o schválenie realizácie prijímacích skúšok z predmetu matematika, ktorými by bola nahradená
externá časť maturít.
- Návrh uznesenia: Vedenie FIIT STU schválilo uzávierku prihlášok na bakalársky stupeň štúdia
na FIIT STU na termín do 30. 4. 2021 vrátane. Zároveň zaväzuje prodekana pre štúdium Dr.
Šoltésa vykonať v súčinnosti s rektorátom potrebné procesné kroky a informovať uchádzačov
na webovom sídle fakulty.
- Odsúhlasené vedením so zmenou termínu na 18. 4. 2021.
- Bod z predchádzajúceho vedenia.

-

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. Je navrhované vedeniu FIIT
STU skompletizovať pripomienky do vedenia 26. 1. 2021. Materiál je dostupný:
https://saavs.sk/zverejnenie-navrhu-na-zmenu-standardov-pre-studijny-program/
Vedenie vzalo na vedomie.
Dr. Šoltés navrhol zvolať osobitné stretnutie za účelom finálneho zostavenia úväzkovej
plachty a zabezpečenia predmetov.
Úloha: 20210119/04
Z: Šoltés
T: ASAP

-

Diskusia k študijným programom – termín.
Potrebné začať diskusie k študijným programom.
Navrhované stretnutie online v piatok o 11.00 hod.
Zúčastnia sa: riaditelia ústavov, Dr. Šoltés, Dr. Ries, prof. Kotuliak.

-

Majerník TSoft – zaradený na UPAI
prof. Khilenko a Dr. Hou – zaradení na UPAI

K bodu 2: Rôzne
Personalistika: Dr. Šoltés informoval
- Dr. Šoltés žiada riaditeľov ústavov o priebežné doručovanie podkladov na PaM za účelom
uzatvorenia DoVP a DoPČ na predmety na LS 2020/2021.
- Vedenie schválilo návrh na jednotný pokyn: dohody uzatvárať od 15. 2. 2021 do 30. 8. 2021.
- Nasadenie ESED: Dr. Ries informoval o priebehu.
- Ostrá prevádzka od 1. 2. 2021.
- Smernica dekana je v príprave: návrh momentálne v pripomienkovom konaní PaM, CVKS a to
do 21. 2. 2021.
- Následne prebehne pripomienkovanie Ing. Palatinusová.
- Budúce vedenie dňa 26. 1. 2021 je plánované schvaľovanie tejto smernice.
- Následne v termíne 26. 1. 2021 budú informovaní všetci zamestnanci.
- Prechodné obdobie bude trvať 1 mesiac.
Úloha: 20210119/05
Z: Dr. Ries
T: priebežne podľa plánovaného harmonogramu
- dňa 20. 1. 2021 sa uskutoční online výberové konanie na vedúceho TPO.
Veda a výskum: doc. Vranić informoval
- Porada prodekanov pre vedu a výskum bude 20. 1. 2021.
- Do 25. januára prebieha pripomienkovanie dokumentu Odborové komisie na STU – smernica
– dodatok č. 2 (https://drive.google.com/file/d/1nNkXYDcBShd3WnVVGd4saYD0Jbsj2v0U).
-

Interný projekt – špičkový tím STU – je potrebné zistiť aktuálny stav.
Vedecká rada – príprava:
1. overiť stav habilitačných konaní, plánovať habilitačné prednášky,
2. zistiť, či budú ďalšie habilitačné materiály,
3. študijné programy a ich zosúladenie pre budúci akademický rok.
Úloha: 20210119/06
Z: doc. Vranić
T: ASAP

Propagácia: Dr. Šoltés informoval
- Publikované Kam po SŠ.
- Propagačné diáre – návrh na zaslanie riaditeľom škôl a všetkých partnerov FIIT STU, ako aj iné
osoby, ktoré sa významne podieľali na rozvoji fakulty.
Úloha: 20210119/07
Z: Dr. Ries, Dr. Šoltés
Termín odoslania: do konca mesiaca
- Príprava materiálov pre stredoškolákov SME, Pravda, zvažuje sa Nový čas.
Projekty: Dr. Ries informoval
- 14. 1. 2021 došlo žiadateľovi dožiadanie k projektu NFP313010AUB3 – Detekcia vírusu SARSCoV-2 a jeho rezíduí v odpadových vodách technológiou IMS. Požiadame o predĺženie termínu
do 28. 1. 2020.
- List na VA ku kontrole na mieste k projektu T570.
AS FIIT: Dr. Lang informoval
- 9. 2. 2021 o 13.00 hod. navrhovaná online forma zasadnutia AS FIIT STU. Potrebné požiadať
o realizáciu online prenosu z FIIT STU.
- Úloha: 20210119/08
Z: Mgr. Slezáková
T: 21. 1. 2021
Spolupráca:
- ESET – nepokračuje v podpore v tomto roku. Je potrebné začať rokovanie (doc. Hudec) o ďalšej
spolupráci v budúcnosti (laboratórium, predmet...).
Potrebné preverenie aktuálnej situácie o realizácii vyučovania a prevádzke laboratória a návrh
do budúcnosti.
Úloha: 20210119/09
Z: Ing. Palatinusová, Dr. Jelemenská
T: ASAP
Financie: Ing. Palatinusová informovala
- Preddavková dotácia pre FIIT na rok 2021 bola schválená.
- Prehodnotenie platov nepedagogických zamestnancov – spustenie procesu.
Nasledovné vedenie: harmonogram, návrh procesu.
Úloha: 20210119/10
Z: Dr. Šoltés, Ing. Palatinusová
T: nasledovné vedenie
Rôzne:
- Termín zasadnutia kolégia dekana: 9. 2.021 o 9.00 hod. Predpokladané trvanie 1,5 h.
Zasadnutie bude krátke informatívne, procesné. Pozvať členov kolégia dekana.
Úloha: 20210119/11
Zodpovedný za prípravu Mgr. Slezáková
-

Licencie: zistiť záujem podľa jednotlivých ústavov, predloženie návrhov.
Úloha: 20210119/11
Z: doc. Vranić, Dr. Jelemenská
T: ASAP

-

Priestory na -1. posch.: rekonštrukcia uvoľnených priestorov.
Sú vítané návrhy na využitie, úpravu.

TERMÍNY:

Najbližšie zasadnutie vedenia FIIT STU je plánované 26. 1. 2021
Zasadnutie AS FIIT STU 9. 2. 2021 o 13.00 hod. Online.
Zasadnutie Kolégia dekana 9. 2. 2021 o 9.00 hod.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 19. 1. 2021

Overil: Dr. Ing. Michal Ries

