Zápisnica č. 08/2021 z porady Vedenia FIIT zo dňa 9. 3. 2021
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Mgr. Slezáková
online:
Dr. Jelemenská, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Lang

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:
● VR STU – pripomienkovanie:
na drive je uložený materiál do VR STU (15. 3. 2021). Dekan prosí o pripomienky
k materiálom hodnotenia pedagogickej a tvorivej činnosti (07, 08), ktoré sú súčasťou
materiálov do VR STU. Pripomienky k materiálom je potrebné zaslať do štvrtka 11. 3.
a obratom sa zašlú rektorovi a prorektorovi Kopáčikovi.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 1: Štúdium
Dekan informoval o nasledovnom:
● Anglický študijný program Informačná bezpečnosť:
o ktoré dokumenty musia byť v AJ (identifikácia) – prihláška, podmienky prijatia...
(T: 15. 3. 2021); ďalšie podmienky prijatia možné až po konaní AS FIIT STU
o prechod štúdiom v AJ (zoznam minimálneho počtu povinných a voliteľných predmetov,
odhad počtu) – nadväzuje na schôdzu k predmetom – 22. 3. 2021
o priradenie neslovenských pedagógov na predmety AJ IB (XD, VK, ZZ, JB)
o definitívne rozhodnutie, či bude spustený program v AJ (termín, kedy sa musíme
rozhodnúť)
úloha 20210309/01
Z: Dr. Jelemenská
T: do 16. 3. 2021
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● návrh inzerátu dostupný, potrebné doplniť vstup od študijného, témy vedúcich, finalizovať
na webe;
● v AR 2020/21 je predpoklad ukončenia bakalárskeho štúdia u 172 študentoch
● v AR 2020/21 je predpoklad ukončenia inžinierskeho štúdia u 168 študentoch
● Guidelines zo ŠČ AS FIIT STU

Pre garantov predmetu
● Garant predmetu má oznámiť detaily ku skúške minimálne 48 hodín pred konaním
skúšky (riadny/opravný termín).
○ Deň a čas
○ Komunikačný nástroj
○ Úložisko pre záznamy
○ Termín konzultácií
○ Ďalšie špecifické nariadenia garanta
● Výsledky skúšky by mali byť najneskôr 4 kalendárne dni pred opravným termínom
zverejnené.
● Konzultácie k riadnemu termínu by mali byť dostupné najmenej 4 dni pred opravným
termínom.
Pre študentov
● Študent pred skúškou má mať pri ruke preukaz totožnosti (ISIC/občiansky preukaz)
a na vyzvanie dozoru preukáže svoju totožnosť.
● Študent pri skúške má byť pripojený na garantom vybraný komunikačný nástroj so
zapnutou kamerou a vypnutým mikrofónom.
● Študent pred začatím skúšky spustí nahrávací nástroj, na ktorom bude snímať zvuk
mikrofónu, video z kamery a obrazovku. Najneskôr do 48 hodín tento záznam nahrá
na miesto vopred určené garantom.
● Prebieha vyhodnocovanie evaluácie ZS 2020/21 v spolupráci s predsedom ŠC AS FIIT STU
● Dnes pôjde email končiacim študentom bakalárskeho štúdia ohľadne zistenia ich záujmu
pokračovať v inžinierskom štúdiu v AJ
● Spustenie schvaľovania oponentov bakalárskych prác garantmi študijných programov
(doplnená funkcionalita AIS)
● Spustené schvaľovanie zadaní ZP, pričom pre BP a DP platí nutnosť pre zadania s dátumom
od 1. 9. 2020 vrátanie, pre DiZP pre zadania s dátumom od 1. 9. 2016 vrátane. Neschválené
zadania nie je možné vytlačiť a študent nebude môcť odovzdať ZP do AISu.
Vedenie zobralo na vedomie.
Dr. Jelemenská informovala:
● e-voľby v AIS na úrovni HELIOSU (napr. štátnicové komisie, VR, senát)
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 2: Personalistika
Dr. Šoltés informoval:
● vypísanie výberových konaní na doc., prof. (termín?) T: 10. 3. 2021
o VK doc.: prof. Kotuliak, prof. Čičák, doc. Hudec
o VK prof.: prof. Kotuliak, prof. Čičák, doc. Hudec

K bodu 3: Veda a výskum
Dekan informoval:
● je potrebné zistiť, aký je stav s nastupujúcim pracovníkom – hosťujúci/mimoriadny profesor
– zistenie procesu. Je potrebné schválenie vo VR STU.
úloha 21020309/02
Preveriť hosťujúci/mimoriadny profesor, identifikovať potrebný proces.
Z: doc. Vranić

T: asap
● Aktuálny stav s novými docentmi. Bude prebiehať ďalšia diskusia.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 4: Propagácia
Dr. Šoltés informoval o nasledovných bodoch:
● Pridať link na dokument s počtami prihlášok na bakalárske štúdium
úloha 21020309/03
Zabezpečiť, aby bol link stále k dispozícii.
Z: Mgr. Slezáková
T: asap
● Príprava kampane na inžinierske a doktorandské štúdium (súvisí aj s AJ študijným
programom).
● STU ako celok bude mať propagáciu v rámci kam na VŠ, FIIT sa zapája rovnako ako aj ostatné
súčasti STU náklady 300 € bez DPH.
● Ponuka na zapojenie sa do hry Global Managment Challenge Slovakia.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 5: Projekty
Dr. Ries informoval:
● Aktuálny prehľad finančného plnenia projektov EŠIF
úloha 21020309/04
Zabezpečiť, aby bol link stále k dispozícii.
T: asap
● 9. 3. 2021 prišlo dožiadanie na T570, budú nutné minimálne zmeny.
● Prihláška BITERAP: klaster – Spracovanie drevnej suroviny od semienka k finálnemu výrobku.
Máme možnosť sa zapojiť. Bude predložený materiál pre senát.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 6: AS FIIT
Dr. Šoltés informoval:
● zabezpečenie transparentnosti online skúšok
● ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium, štatút
Tieto dva body je potrebné zaradiť na rokovanie do senátu.
Vedenie zobralo na vedomie.
Dr. Lang informoval:
● Nutné pripraviť materiály na najbližšie zasadnutie senátu, ktorý je plánovaný na 30. 3. 2021 –
online a v malej zasadačke. Materiál by mal byť spracovaný v priebehu nasledujúceho
týždňa, t. j. do 21. 3. 2021.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 7: Spolupráca
Prof. Čičák informoval:
● Informácia pre riaditeľov ústavov: CISCO – vzdelávací program Python – sprístupnenie pre
študentov FIIT.
● Traco – možnosti spolupráce vybudovanie Apple Lab – aktuálne hľadanie možností
financovania.
● Tachyum prejavili záujem o spoluprácu. Budú prebiehať ďalšie rokovania.
● Lenovo PC – vybudovanie Lenovo Lab, možnosť podpory študentov – notebook.
● Samsung v rámci spolupráce má záujem poskytnúť FIIT STU zariadenia
o TV (modelovo napr. UE85S9STXXH, QE65Q8DNATXXH, UE65NU7470UXZG, UE55MU6672UXXH,
QE55Q65RATXXH, UE55RU7179UXZG)

o profesionálne displeje (napr. LH55QMREBGCXEN, LH55OHFPKBC/EN atď.)
o soundbary (HW-R450/EN, HW-Q80R/EN, HW-MS650/EN atď.)
o tablety (rôzne modely, TAB A, TAB S)
● Dňa 10. 3. 2021 sa uskutoční online stretnutie prac. skupiny Spolupráca prax STU.
Vedenie zobralo na vedomie.

K bodu 8: Financie:
Ing. Palatinusová informovala:
● bufet na FIIT – vzhľadom na uzatvorenie prevádzky navrhujem odpustenie poplatku za
služby, vyplývajúce z nájomnej zmluvy, s platnosťou od januára 2021, až do odvolania
● fakturujeme súčasne iba reálne spotrebovanú elektrickú energiu súvisiacu s prevádzkou
chladiacich boxov.
Uznesenie 1.7/2021-VF
Vedenie schvaľuje odpustenie poplatku za služby súvisiace z nájmom pre bufet na FIIT.

K bodu 9: Rôzne
Dr. Šoltés informoval:
● je potrebné zosúladenie zdieľaných priečinkov FIITvedenie a vedenieFIIT
● príkaz dekana mimoriadna inventarizácia
Vedenie zobralo na vedomie.
TERMÍNY: Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU je plánované 16. 3. 2021 o 9.00 hod.
Stretnutie k úlohám 20210302/03, 04 a 05 (po plánovanom vedení FIIT) dňa 16. 3. 2021.
Zasadnutie AS FIIT je plánované dňa 30. 3. 2021.

Zapísala: Mgr. M. Slezáková, 9. 3. 2021
Overil: Dr. Ing. Michal Ries

