Zápisnica č. 9/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 18. 2. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranič, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, p. Karoliová, doc. Lacko
Ospravedlnení: Ľubica Palatinusová (PN)
Program:
1.
2.
3.
4.

Štúdium – zabezpečenie vyučovania počas štrajku zamestnancov FIIT
Žiadosť o nomináciu na Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti
Personálne otázky - doba určitá k 28. 2. 2020
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
K bodu 1: Štúdium - zabezpečenie vyučovania počas štrajku zamestnancov FIIT
o

Dekan v krátkosti informoval vedenie o priebehu štrajku zamestnacov FIIT dňa 17. 2. 2020 v čase
13.00 – 14.00 hod.
 výučba počas dňa bola zabezpečená
 zabezpečenie plynulej výučby počas celého letného semestra sa dopracováva tak, aby boli pokryté
všetky predmety tak internými ako aj externými vyučujúcimi v plnom rozsahu
 dekan sa požiadal predsedu AS STU prof. Peciara, aby o situácii na FIIT v čase štrajku (vyhlásenie,
ukončenie...) mohol priebežne informovať senát STU
 18. 2. 2020 v ranných hodinách prišla informácia od štrajkového výboru FIIT o vyhlásení štrajku 18. 2.
2020 v čase 13.00 – 14.00 hod.
 dekan opätovne informoval vedenie fakulty, že novozazmluvnení vyučujúci budú vyučovať počas
celého letného semestra

Úloha: 20200218/01 - riaditeľ UISI bude informovať pedagogických pracovníkov ktorí sa zúčastňujú štrajku,
že počas trvania štrajku nemajú nárok na náhradu mzdy podľa §141 ods. 8 Zákonníka práce.
T: ASAP
Z: doc. Lacko
Úloha: 20200218/02 - riaditelia ústavov poveria všetkých prednášajúcich, aby v AIS skontrolovali a riadne
nastavili obsah, podmienky absolvovania a ostatné náležitosti pri ich predmetoch. Dr. Šoltés upozornil, že
garanti predmetov uvedení v AIS sú administrátormi predmetu.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko

K bodu 2: Žiadosť o nomináciu na Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti
o

FIIT bola oslovená, aby zaslala nomináciu učiteľa na Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej
činnosti. Písomný návrh za fakultu je potrebné zaslať doc. Bakošovej v termíne najneskôr do 28. 2. 2020.

Úloha: 20200218/03 - riaditelia ústavov pripravia návrh nominácie učiteľa na Cenu rektora za mimoriadne
výsledky vo vzdelávacej činnosti (v súlade s čl. 4 ods. 1 a s čl. 4 ods. 2 Smernice rektora č. 1/2020 – SR Pravidlá
udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave).
T: 25. 2. 2020
Z: Dr. Jelemenská, doc. Lacko

K bodu 3: Personálne otázky - doba určitá k 28. 2. 2020
-

Dvom zamestnancom končí pracovná zmluva k 29. 2. 2020:

ROZHODNUTIE: Vedenie schválilo predĺženie zmluvy s jedným z týchto dvoch dotknutých zamestnancov na
ďalšie obdobie od 1. 3. 2020, podľa štandardného postupu pri predlžovaní zmluvy.
-

Druhému zamestnancovi, ktorému končí pracovná zmluva k 29. 2. 2020 – tu si vedenie fakulty
vyžiadalo doplňujúce informácie v súvislosti s predĺžením jeho zmluvy. Toto bude prejednané
a uzavreté na najbližšom rokovaní vedenia fakulty dňa 25. 2. 2020.

Úloha: 20200218/04 - riaditeľ UISI preverí prínos tohto zamestnanca vo vzdelávacom procese a pripraví
odporučenie pre finálne vyjadrenie vedenia k predĺženiu jeho zmluvy od 1. 3. 2020.
T: 25. 2. 2020
Z: doc. Lacko

K bodu 4: Rôzne
o

Dr. Vranič:
 Informoval vedenie fakulty, o priebehu príprav na IIT SRC, skonštatoval, že hlaný prednášajúci nie je
ešte finálne určený, na úlohe sa pracuje.
 Dr. Vranić navrhol vedeniu, aby v platforme ASKALOT bola z dôvodu zvýšenia transparentnosti
deaktivovaná funkcionalita „anonym“.

ROZHODUTIE: Vedenie fakulty rozhodlo pristúpiť na návrh Dr. Vraniča a deaktivovať funkcionalitu „anonym“
v platforme ASKALOT
Úloha: 20200218/05

- p. Karoliová poverená zastupovaním dekana
v rozsahu kompetencií pre komunikáciu FIIT pripraví komunikačný e-mail pre študentov a zamestnancov FIIT
ohľadne deaktivovania funkcionality „anonym“ v platforme ASKALOT. Následne pripraví sumár princípov
používania ASKALOTu a jeho funkcionalitách.
T: 25. 2. 2020 (deaktivácia „anonym“)
Z: Karoliová
o

prof. Čičák v krátkosti informoval vedenie o priebehu rokovania Kolégia rektora 10. 2. 2020, na ktorom sa
z poverenia dekana zúčastnil, dokumenty a zápisnica z rokovania je pre členov vedenia v dispozícii
k nahliadnutiu.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 18. 2. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

