Zápisnica č. 3/2019 z porady Vedenia FIIT zo dňa 17. 12. 2019
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, doc. Lacko, prof. Čičák, Dr. Ries
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN)

Program:
1. Kontrola úloh
2. Výročná správa o činnosti STU za rok 2019
3. Riaditelia – informácie z činnosti na ústavoch
4. Štúdium, veda a výskum, projekty
5. Rôzne
6. Nové úlohy
7. Termíny
K bodu 1
20191210/1: Organizácia IIT.SRC
20191210/2: DOD 13. 12. organizačne zabezpečuje Martina Ries, za vedenie LŠ:
20191210/3: Prebrať si kalendár udalostí s predchádzajúcim vedením. Všetci. T:ASAP
20191210/4: Pozvanie rektora, Peciara, dekanov z kopca na kapustnicu. PC. T:ASAP
20191210/5: Vianočné pozdravy. Všetci. T:ASAP
20191210/6: Systematické zbieranie úspechov na FB, Insta. Zistenie stavu sociálnych médií MR; MK.
T:14.12.2019
20191210/7: Pripraviť harmonogram na posudky a komisie DPII: KJ, 17. 12. 2019
- doc. Lacko – 80 ľudí, 14 komisii, riaditeľom ústavov odišiel e-mail
20191210/8: Termín na schôdzu s riaditeľmi ústavov: IK
- termín stanovený na štvrtok 19. 12. o 13:00 hod.
20191210/9: Požiadať o účasť asistentky na vedení kvôli zápisom: IK, 17. 12. 2019

K bodu 2
- dekan informoval o zaslaní podkladov k vypracovaniu Výročnej správy STU za rok 2019 na študijné
oddelenie a oddelenie vedy a výskumu cez príslušné pracoviská rektorátu. Uzávierka dodania
vyžiadaných podkladov podľa zaslanej predpísanej osnovy z fakulty za rok 2019 na R-STU pror.
Vitkovej je do 17. januára 2020 (piatok).
K bodu 3
UPAI – Dr. Jelemenská
- ku schválenému refundačnému projektu sa podpisujú výkazy dochádzky
- schválené ďalšie dva projekty Gratex, R-DAS

UISI – doc. Lacko
- k výkazom dochádzky k refundačnému projektu majú zamestnanci na ústave výhrady
- Dr. Ries – problém s dochádzkou je, že niektorí zamestnanci sa pri príchode a odchode do/zo
zamestnania do dochádzkového systému neevidujú

K bodu 4
Štúdium – Dr. Šoltés
- vyhodnotil DOD, ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2019, zúčastnilo sa 519 študentov

- skonštatoval, že termín DOD nebol vhodný, nakoľko sa paralelne konali aj iné akcie na FIIT
a odlákali záujemcov
- je pripravené spustenie evaluácie
- záznam so stretnutia študentov „Otvorene s dekanom“ zo dňa 12. 12. bude zverejnený
Veda a výskum – doc. Vranić
- IIT SRC 2020 – prebieha príprava
- od Ing. Mihálika z Útvaru vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce bola z R-STU zaslaná
výzva na odmeňovanie špičkových výkonov pracovníkov
- p. dekan prosí doc. Vranića o vyjadrenie sa prof. Sinčákovi ohľadom záštity nad konferenciou
Projekty – Dr. Ries
- rok 2019 zhodnotil ako úspešný na projekty
- prosí riaditeľov ústavov o revíziu projektov a každý podaný, resp. aj plánovaný, projekt prosí
nahlásiť na projektové oddelenie a taktiež o revíziu personálnych zdrojov na projekty

K bodu 5
- Dr. Jelemenská – predkladá do vedenia na schválenie náklady na ZPC mimo EU – doc. Ing. Viery
Rozinajovej, PhD. (India – konferencia IC3A 2020 v dňoch 2. 2. 2020 – 12. 2. 2020, prerušenie cesty
10. – 12. 2. 2020)
UZNESENIE 1.3/2019-VF: Vedenie fakulty súhlasí s vycestovaním doc. Ing. Viery Rozinajovej, PhD.
mimo EÚ na konferenciu IC3A 2020 v Indii v dňoch 2. 2. 2020 – 12. 2. 2020 s prerušením cesty
10. – 12. 2. 2020.
Dekan fakulty informoval členov vedenia, že mu v súlade so zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov a v súlade s so smernicou
rektora č. 4/2019 oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrane oznamovateľov na STU
Bratislava, bolo neznámym oznamovateľom v zastúpení doručený dňa 4. 12. 2019 podnet na
preskúmanie potencionálne nezákonného konania zamestnanca fakulty. V nadväznosti na vyššie
uvedené dekan nariadil obstaranie právnych služieb v súlade so zákonom č. 314/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečením verejného obstarávania dekan
fakulty poveril Dr. Riesa a Dr. Šoltésa v súčinnosti s ostatnými organizačnými zložkami fakulty.
Súčasne dekan fakulty odovzdal kompletnú doručenú agendu neznámym oznamovateľom Dr.
Riesovi. Dr. Šoltés uviedol skutočnosť, že nakoľko pri uvedenom jednaní je vysoký predpoklad, že
uvedené podanie sa bude riešiť v súdnom konaní, aby bol použitý postup §1 ods. 2. písm. n zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň však
uviedol, aby za účelom preukázania hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov fakulty
bolo vyvolané rokovanie aspoň s troma advokátskymi kanceláriami. Členov vedenia taktiež oboznámil
s detailným znením časti zákona, ktorú odcitoval. Členovia vedenia sa jednoznačne zhodli na použití
postupu.
Predmet úpravy
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
n) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní,
súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu,
alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne
poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4. poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,

5. poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,
UZNESENIE 2.3/2019-VF: Vedenie fakulty poverilo Dr. Šoltésa a Dr. Riesa na vyobstaranie právnych
služieb v súlade s týmto bodom. ASAP

K bodu 6 – NOVÉ ÚLOHY
20191217/1: Výročná správa STU – linka: Vyrocne spravy/Rektorat 2019
T: 17. 1. 2020
Z: Všetci
20191217/2: Accord projekt doriešiť s pror. Moravčíkom
T:
Z: prof. Čičák
20191217/3: Vyobstarávať právne služby v súlade s informáciou
T: ASAP
Z: Dr. Ries, Dr. Šoltés

K bodu 7 – Termíny
- 20. 1. 2020 Kolégium rektora

Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

