Zápisnica č. 5/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 28. 1. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranič, Dr. Jelemenská, doc. Lacko, Dr. Reis, p. Karoliová
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN), prof. Čičák (SC)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zmluva o spolupráci – PhD
Priemyselné stáže
Nové kritériá doc., prof. a limity garantovania profesorov
Predĺženie zmlúv Yvents; emewats, s. r. o.
Rôzne
Nové úlohy
Termíny
Kontrola úloh

Rokovanie vedenia FIIT:
1. Zmluva o spolupráci – PhD
o SAV (p. Budinská) oslovila fakultu so žiadosťou na uzatvorenie zmluvy medzi SAV s FIIT
o spolupráci na štúdiu PhD v akademickom roku 2020/21.
Úloha: 20200128/01 - Kontrola zmluvy v spolupráci so študijným oddelením, zapracovanie prípadných
pripomienok a príprava zmluvy na podpis.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská
2. Priemyselné stáže
o V súvislosti s plánovanými zmenami organizácie priemyselných stáží vznikla potreba
zabezpečenia výučby tohto predmetu.
Úloha: 20200128/02 - Zabezpečiť učiteľa predmetu priemyselných stáží v letnom semestri (preveriť
možnosť pokračovania K. Ráztočného, alebo dať návrh na iného učiteľa).
T: ASAP
Z: študijní prodekani, doc. Lacko
3. Nové kritériá doc. prof. a limity garantovania profesorov.
Úloha: 20200128/03 - Preveriť kritériá vymenovávania profesorov podľa nového zákona, odkedy
nadobudnú tieto kritériá platnosť, prípadne či je plánované prekleňovacie obdobie platnosti pôvodných
kritérií (ak áno, aký je presný časový rámec a podmienky tohto prekleňovacieho obdobia).
T: 7. 2. 2020
Z: Dr. Vranič
4. Predĺženie zmlúv Yvents, s. r. o.; emewats, s. r. o.
o Do vedenia boli predložené 2 žiadosti na predĺženie nájomných zmlúv:
● firma Yvents, s. r. o. – koniec nájmu 31. 3. 2020 – žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy o jeden rok.
▪ Podľa doterajších skúseností s touto spoločnosťou boli zaznamenané viaceré
sťažnosti. Spoločnosť využíva vo veľkej miere aj priestory ktoré nemá
zazmluvnené, sťažnosť je tiež pre častú hlučnosť.
Úloha: 20200128/04 - Iniciovať stretnutie so spoločnosťou Yvents, s. r. o. ohľadne predĺženia
prenájmu, prejednanie uvedených sťažností a perspektívu spolupráce. Pripraviť informáciu/výstup z
rokovania na najbližšie zasadanie vedenia.
T: 31. 1. 2020
Z: Dr. Ries

●

firma emewats, s. r. o. – žiadosť o prenájom exteriérovej plochy na stĺpe verejného
osvetlenia za účelom umiestnenia elektrickej nabíjacej stanice pre nabíjanie
automobilov do 31. 12. 2020
Úloha: 20200128/05 - Prejsť obsah a podmienky prenájmu exteriérovej plochy na stĺpe verejného
osvetlenia za účelom umiestnenia elektrickej nabíjacej stanice s doc. Krajčovičom, krátka informácia pre
vedenie.
T: 31. 1. 2020
Z: prof. Kotuliak
5. Rôzne
o Návrh úpravy miezd zamestnancov
Úloha: 20200128/06 - Riaditelia ústavov pripravia a zašlú dekanovi fakulty finálny návrh úpravy platov
tak, aby personálne oddelenie mohlo pripraviť potrebné dokumenty v súlade s platnou legislatívou.
T: 28. 1. 2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
o

Dr. Ries informoval vedenie o prieskume medzi študentami ohľadne potrieb pre zlepšenie
komfortu ich fungovania na fakulte.
Cieľová skupina sú študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
● Návrh nasledovných opatrení: Nákup tričiek s FIIT logom (v objeme 500 ks), hojdacie
siete (6000,-€ / 12ks), lavičky (1200,-€ / 4ks), Tuli vaky (4000,-€ / 40ks), coworking
miestnosti-úprava a revitalizácia (25000,-€ / 3 miestnosti), wifi pripojenie – zlepšenie
(5000,-€).
● Členovia vedenia sa s predloženým návrhom oboznámia detailnejšie, rozhodnutie
o návrhu sa prejedná na najbližšom zasadaní vedenia dňa 3.2.2020.

o

Dr. Šoltés predostrel návrhy na zriadenie:
● Výkonové štipendium – cieľová skupina PhD študenti:
▪ Za Q1 s min 25% podielom a prvý autor navýšenie štipendia o 120,EUR/mesačne počas 12 mesiacov od nasledujúceho mesiacu zverejnenia
(neplatí to spätne). Násobí sa to do faktoru 2 + za odmenu preplatená
aktívna účasť na B konferencii.
▪ Za Q2 s min 25 % podielom a prvý autor navýšenie štipendia o 50,- EUR
/mesačne počas 12 mesiacov od nasledujúceho mesiacu zverejnenia (neplatí
to spätne). Násobí sa to do faktoru 2 + za odmenu preplatená aktívna účasť
na B konferencii.
● Predpokladané náklady na rok 20 000,- EUR
●

Zvýšenie doktorandských štipendií:
▪ Pred minimovkou: 734 + 126 eur = 860,▪ Po minimovke: 855 + 145 eur = 1 000,● Predpokladané náklady na rok 50 000,-

Úloha: 20200128/07 – Študijné oddelenie pripraví legislatívny rámec možnosti navýšenia štipendií za
publikovanie Q1 a Q2. Dr. Šoltés následne pripraví detailný návrh možnosti navýšenia štipendií za Q1
a Q2 a predloží do vedenia na prerokovanie a schválenie.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés
Úloha: 20200128/08 – Tajomníčka fakulty pripraví finančný rámec možnosti navýšenia štipendií za
publikovanie Q1 a Q2, spolu s návrhom opatrení a predloží do vedenia na prerokovanie a schválenie.
T: ASAP
Z: L.Palatinusová (A.Lakušová v zast.)

o

Dr Ries informoval vedenie o aktuálnom priebehu rokovaní o spolupráci so spoločnosťou
ASSECO. Návrh zmluvy o partnerstve bol spoločnosti zaslaný, doposiaľ však fakulta nedostala
spätnú väzbu. Dr. Ries navrhuje, že v prípade ak sa ASSECO k návrhu zmluvy nevyjadrí do
31. 1. 2020, budeme to považovať za nezáujem o spoluprácu z ich strany a nebudeme
spoluprácu predlžovať.

o

Dr. Ries predostrel vedeniu žiadosť spoločnosti Masatech o prenájom kancelárskych
priestorov (výhľadovo do budúcnosti aj zriadenie spoločného pracoviska) na fakulte (jedná sa
o nevyužívané kancelárie 6.04, 6.14 a 6.15).
● Vedenie fakulty žiadosť berie na vedomie, vzhľadom na skutočnosť že sa jedná
o nového záujemcu, rozhodnutie o možnosti prenájmu bude prerokované,
prípadne schválené až po odsúhlasení etickou komisiou FIIT.

Úloha: 20200128/09 – Pripraviť vyjadrenie o možnosti a spôsobe zriadenia spoločného pracoviska fakulty
a spoločnosti Masatech. Zároveň pripraviť finančný rámec prenájmu priestorov (nájomné a energie).
T: 1. 4. 2020
Z: Dr. Ries, L. Palatinusová (A. Lakušová v zast.)
Úloha: 20200128/10 – Pripraviť sumár všetkých existujúcich štandardných zmlúv s partnermi vrátane
dodatkov (aj s prehodnotením doterajšej spolupráce), navrhnúť nastavenie štandardných kritérií pre
uzatváranie týchto zmlúv.
T: ASAP
Z: Dr. Ries
Úloha: 20200128/11 – Pripraviť návrh členov do etickej komisie FIIT (2 členovia z ústavu UPAI, 2 členovia
z ústavu UISI, 1 člen z vedenia FIIT, členstvo za študentov je na ďalšiu diskusiu).
T: ASAP
Z: riaditelia ústavov, vedenie
o

Dr. Šoltés informoval vedenie, že v letnom semestri sa nebude otvárať predmet Podnikanie
a manažment.

Úloha: 20200128/12 – Preveriť možnosť a pripraviť návrh náhradného predmetu, namiesto predmetu
Podnikanie a manažment, ktorý sa v letnom semestri nebude otvárať.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská
o

P. Karoliová informovala vedenie fakulty že spoločnosť MENSA nás oslovila s požiadavkou
zorganizovať IQ testy pre študentov na pôde fakulty v termíne 4. 5. 2020. Vzhľadom na
skutočnosť, že v uvedenom termíne fakulta nemá kapacitu a zdroje pre organizáciu podujatia
tohto typu, vedenie návrh neschvaľuje.

6. Nové úlohy
20200128/01 - Kontrola zmluvy v spolupráci so študijným oddelením, zapracovanie prípadných
pripomienok a príprava zmluvy na podpis.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská
20200128/02 - Zabezpečiť učiteľa predmetu priemyselných stáží v letnom semestri (preveriť možnosť
pokračovania K. Ráztočného, alebo dať návrh na iného učiteľa).
T: ASAP
Z: študijní prodekani, doc. Lacko
20200128/03 - Preveriť kritériá vymenovávania profesorov podľa nového zákona, odkedy nadobudnú
tieto kritériá platnosť, prípadne či je plánované preklenovacie obdobie platnosti pôvodných kritérií (ak
áno, aký je presný časový rámec a podmienky tohto preklenovacieho obdobia).
T: 7. 2. 2020
Z: Dr. Vranič

20200128/04 - Iniciovať stretnutie so spoločnosťou Yvents, s. r. o. ohľadne predĺženia prenájmu,
prerokovanie uvedených sťažností a perspektívu spolupráce. Pripraviť informáciu/výstup z rokovania na
najbližšie zasadanie vedenia.
T: 31. 1. 2020
Z: Dr. Ries
20200128/05 - Prejsť obsah a podmienky prenájmu exteriérovej plochy na stĺpe verejného osvetlenia
za účelom umiestnenia elektrickej nabíjacej stanice s doc. Krajčovičom, krátka informácia pre vedenie.
T: 31.1.2020
Z: prof. Kotuliak
20200128/06 - Riaditelia ústavov pripravia a zašlú dekanovi fakulty finálny návrh úpravy platov tak, aby
personálne oddelenie mohlo pripraviť potrebné dokumenty v súlade s platnou legislatívou.
T: 28.1.2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko
20200128/07 – Študijné oddelenie pripraví legislatívny rámec možnosti navýšenia štipendií za
publikovanie Q1 a Q2. Dr. Šoltés následne pripraví detailný návrh možnosti navýšenia štipendií za Q1
a Q2 a predloží do vedenia na prerokovanie a schválenie.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés
20200128/08 – Tajomníčka fakulty pripraví finančný rámec možnosti navýšenia štipendií za publikovanie
Q1 a Q2, spolu s návrhom opatrení a predloží do vedenia na prerokovanie a schválenie.
T: ASAP
Z: L. Palatinusová (A. Lakušová v zast.)
20200128/09 – Pripraviť vyjadrenie o možnosti a spôsobe zriadenia spoločného pracoviska fakulty
a spoločnosti Masatech. Zároveň pripraviť finančný rámec prenájmu priestorov (nájomné a energie).
T: 1. 4. 2020
Z: Dr. Ries, L. Palatinusová (A .Lakušová v zast.)
20200128/10 – Pripraviť sumár všetkých existujúcich štandardných zmlúv s partnermi vrátane dodatkov
(aj s prehodnotením doterajšej spolupráce), navrhnúť nastavenie štandardných kritérií pre uzatváranie
týchto zmlúv.
T: ASAP
Z: Dr. Ries
20200128/11 – Pripraviť návrh členov do etickej komisie FIIT (2 členovia z ústavu UPAI, 2 členovia
z ústavu UISI, 1 člen z vedenia FIIT, členstvo za študentov je na ďalšiu diskusiu).
T: ASAP
Z: riaditelia ústavov, vedenie
20200128/12 – Preveriť možnosť a pripraviť návrh náhradného predmetu, namiesto predmetu
Podnikanie a manažment, ktorý sa v letnom semestri nebude otvárať.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská
7. Termíny
o 7. 4. 2020 / FIITkovica – vedenie schválilo navrhovaný termín organizácie podujatia
FIITkovica.
8. Kontrola úloh

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 28. 1. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

