Zápisnica č. 04/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 2. 2. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štúdium
Personalistika
Veda a výskum
Propagácia
Projekty
AS FIIT
Spolupráca
Financie
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Prof. Kotuliak privítal prítomných a informoval o nasledovných bodoch:
 AS STU zasadnutie dňa 1. 2. 2021
Novela VŠ zákona: výzva, aby sa ministerstvo školstva s novelou zákona nezaoberalo bez
diskusie s reprezentáciami VŠ. Vedenie STU sa k výzve na webovej stránke STU pridalo.
Fakulty STU vyzývali vedenie STU k spoločnému konaniu, avšak stanovisko STU bolo
zverejnené bez diskusie s fakultami. FIIT sa statusom na FB k výzve UK pridala.
Správna rada: odznela kritika na správu správnej rady vo veci p. Ftáčnika. AS STU vyzval
ministra školstva, aby p. Ftáčnika odvolal zo správnej rady, nakoľko uviedol členov správnej
rady do omylu.
 Výročná správa – bola doručená výzva na doplnenie, avšak bez bližšej špecifikácie. Bola
odoslaná výzva na špecifikáciu.

K bodu 1: Štúdium
Dr. Šoltés informoval vedenie o nasledovných bodoch:
 Možnosť online konzultácie SAAVS 5. 2. 2021 (10.00 hod.) alebo 9. 2. 2021 (13.00 hod.) k
systému riadenia.
Informácia bola uvedená na porade prodekanov. Za FIIT sa zúčastnia Dr. Šoltés a Dr.
Jelemenská. Členovia vedenia boli informovaní, že v prípade, že má niekto záujem o účasť
môže sa zúčastniť.
Vedenie vzalo na vedomie.
 Potrebné vyplniť štatistický výkaz DALV za rok 2020 do 15. 2. 2021.
Vedenie vzalo na vedomie.
Dr. Jelemenská informovala o nasledovnom:
 covid report bol odoslaný
 Akreditačná komisia: informácia z porady prodekanov
inžinierske štúdium spĺňa kritéria

bakalárske štúdium je potrebné navýšiť počet kreditov
doktorandské štúdium spĺňa kritériá
Bude prebiehať ďalšia interná diskusia.
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 2: Personalistika






Systém ESED je od 1. 2. 2021 spustený v ostrej prevádzke.
Dr. Ries uviedol, že boli informovaní všetci zamestnanci fakulty. Boli zaslané dve usmernenia,
CVKS a PaM.
Ak riaditelia ústavov a vedúci pracovníci majú záujem o školenie pre svojich zamestnancov, je
potrebné neodkladne informovať CVKS a zrealizovať ho do konca februára, kedy končí
prechodné obdobie.
Vedenie vzalo na vedomie
Krízové opatrenia je potrebné aktualizovať podľa súčasne platných nariadení a poslať
informáciu v tejto veci.
Úloha 20210202/01
Z: Ing. Palatinusova
T: ASAP
Externí spolupracovníci letný semester:
UISI: Dr. Vranić návrhy o dohodách odoslané
UPAI: Dr. Jelemenská zatiaľ stále v riešení
Bude prebiehať ďalšia interná diskusia.

K bodu 3: Veda a výskum
doc. Vranić
 HaI kritériá – potreba sfinalizovania
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval
 Príprava virtuálneho DOD FIIT STU v termíne 24. 2. 2021.
 K 8. 2. 2021 nástup nového pracovníka na OOČ na pozíciu marketingu.
 16. – 17. 2. 2021 bude fakulta prezentovaná na online veľtrhu vysokých škôl pre uchádzačov
z krajín Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Moldavsko a pod.
 Propagačné diáre boli odoslané na súkromných a aj akademických partnerov.
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 5: Projekty
Dr. Ries informoval
 k 1. 2. 2021 bol spustený projekt: Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom čase
YesElf, itms kod: 313022W130.
 VA žiada pre efektívnejšiu kontrolu žiadostí o platbu si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie:
 Pracovný poriadok








Smernice o obehu účtovných dokladov
Smernica o finančnej kontrole
Smernica o vedení účtovníctva
Smernicu, ktorá upravuje spôsob vykonania základnej finančnej kontroly
Smernica o cestovných náhradách
Dokument preukazujúci prácu z domu počas mimoriadnej situácii na Slovensku
(COVID-19)
Postup je koordinovaný s R-STU.
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 6: AS FIIT
Dr. Lang informoval
 dokumenty za vedenie do AS FIIT
termín zasadnutia: 9. 2. 2021 o 13.00 hod. online
- písomný podklad je na zdieľanom disku: prijímacie podmienky na štúdium
- informácie o rozpočte: keďže nie sú k dispozícii definitívne údaje budú podané informácie
slovne
- informácie o študijných programoch platných od septembra 2021/22 budú podané ústne
- vyhlásenie k novele VŠ zákona – pripojenie FIIT a AS FIIT
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 7: Spolupráca


Mgr. Slezáková informovala: vybrané bývalé partnerské spoločnosti boli oslovené
s možnosťou využitia online balíka prezentácie a spolupráce prostredníctvom nášho FB
a webovej stránky FIIT, ktorý je zameraný na aktivity určené pre našich študentov
a pedagógov. Vzhľadom na pandemickú situáciu prejavili záujem o túto formu spolupráce 3
spoločnosti, ostatné budú ponuku využívať individuálne podľa aktuálnej situácie a potreby.
 Aktivity FIIT podporujú memorandom o spolupráci spoločnosti IBM a AT&T.
 Dňa 3. 2. 2021 sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu.
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 8: Financie
Ing. Palatinusová informovala
 podala doplňujúce informácie o stave financií k 31.12.2020
Vedenie vzalo na vedomie.

K bodu 9: Rôzne
TERMÍNY:

Najbližšie zasadnutie vedenia FIIT STU je plánované 9. 2. 2021 o 9.00 hod.
Zasadnutie AS FIIT STU 9. 2. 2021 o 13.00 hod. online.
Zasadnutie Kolégia dekana 16. 2. 2021 o 9.00 hod.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková 2. 2. 2021

Overil: Dr. Ing. Michal Ries

