
Zápisnica č. 8/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 13. 2. 2020 
 

Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranič, Dr. Jelemenská, Dr. Ries, p. Karoliová, doc. Lacko 
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN), prof. Čičák 

 
 
Program: 

 
1. Štrajková pohotovosť - zabezpečenie výučby počas štrajku učiteľov 
2. Rôzne 

 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 

 
K bodu 1 – Štrajková pohotovosť - zabezpečenie výučby počas štrajku učiteľov 
 

o Dekan fakulty úvodom rokovania deklaroval, že fakulta je povinná zabezpečiť študentom právo 
na vzdelanie, čo je ich ústavným právom. 

o Ďalej informoval členov vedenia, že nemieni odstúpiť z pozície dekana FIIT STU. 
o Požiadal riaditeľov ústavov a prodekanov pre vzdelávanie, aby sfinalizovali úväzky učiteľov a ich 

priradenie na predmety tak, aby bola výučba letného semestra zabezpečená v plnom rozsahu od 
pondelka 17. 2. 2020 na celé obdobie letného semestra (t. j. 12 týždňov). 

● Pripomenul, že učiteľov v štrajkovej pohotovosti nahradia vyučujúci na celú dobu trvania 
letného semestra tak, aby bola dodržaná kvalita a kontinuita výučby na predmete. 

● Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k štrajku, budú oslovení a bude sa s nimi 
rokovať individuálne ohľadne ich zapojenia sa do výučby. 
 

Úloha: 20200213/01 - Prodekan poverený pre štúdium a riaditeľ UISI sfinalizujú zoznam vyučujúcich 
tak, aby bola v plnom rozsahu zabezpečená výučba od 17. 2. 2020 a počas celého letného semestra. 
T: ASAP 
Z: Dr. Šoltés, doc. Lacko 

 
Úloha: 20200213/02 - Riaditeľ UISI zabezpečí výmenu garanta na predmetoch, ktoré zabezpečovala 
prof. Bieliková a taktiež nových školiteľov pre študentov prof. Bielikovej (bakalári, diplomanti, PhD 
študenti) 
T: 14.2.2020 
Z: doc. Lacko 
 
 
K bodu 2 – Rôzne  
 
Úloha: 20200213/03 - Riaditeľ UISI v spolupráci s CVKS dorieši s prof. Bielikovou otvorené otázky 
v súvislosti s ukončením jej pracovného pomeru (vysporiadanie služobného mob. telefónu, počítača, 
uvoľnenie kancelárie na FIIT STU atď.). 
T: ASAP 
Z: doc. Lacko, doc. Krajčovič 
 
Úloha: 20200213/04 - Riaditeľ UISI v spolupráci s CVKS preverí, ktorým členom predošlého vedenia 
fakulty boli pridelené služobné mobilné telefóny (prodekani, poradcovia dekana) a či podľa interných 
pravidiel FIIT STU majú nárok na ich ďalšie využívanie. 
T: ASAP 
Z: doc. Lacko, doc. Krajčovič 

 



Úloha: 20200213/05 - Riaditeľ UISI v spolupráci s CVKS preverí administrátorské práva pre Askalot, 
Touring, Quary,... a pripraví prevod správy platforiem pod CVKS a presun administrátorských oprávnení 
na prof. Kotuliaka, Dr. Šoltésa a Dr. Jelemenskú. 
T: ASAP 
Z: doc. Lacko, doc. Krajčovič 
 
Úloha: 20200213/06 - Riaditelia ústavov pripravia a zašlú dekanovi fakulty informáciu, kto zo 
zamestnancov ústavov má schválenú dovolenku v týždni od 17. 2. 2020. 
T: 14. 2. 2020 
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko 
 
 

o Dr. Jelemenská informovala vedenie fakulty, že na Erasmus+ sa prihlásilo 15 študentov. Vedenie 
súhlasí, aby sa počet vysielaných študentov nelimitoval a všetci prihlásení študenti mali možnosť 
vycestovať na Erasmus+. 

 
o  Dr. Šoltés informoval, že fakulta bude žiadať kvestora STU o uvoľnenie finančnej rezervy za 

účelom vytvorenia štipendijného fondu pre vyplácanie štipendií. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 13. 2. 2020 
 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


