Zápisnica č. 15/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 31. 3. 2020
(GoogleMeet)
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,
doc. Lacko, Ing. Palatinusová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Príkaz dekana FIIT STU č. 3/2020
IIT SRC dňa 22. 4. 2020 – organizácia
Rozpočet 2020 – plán výdavkov na rozvoj fakulty
Dovolenky 2020
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.
K bodu 1: Príkaz dekana FIIT STU č. 3/2020
o

Dekan fakulty predložil na schválenie návrh Príkazu dekana FIIT STU č. 3/2020, o zmene
organizácie štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom
semestri akademického roka 2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akad. rok 2020/21.
● V súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 a s tým spojenou zmenou organizácie
štúdia, dochádza k posunu termínov ukončenia letného semestra, odovzdávania prác,
prihlášok na štúdium a podmienok absolvovania predmetov.
● Príkaz dekana FIIT STU č. 3/2020 upravuje nasledovné:
1. Úprava harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/20 na FIIT STU
v Bratislave.
2. Úprava podmienok prijatia pre trojročné a štvorročné bakalárske štúdium pre akademický
rok 2020/21.
3. Úprava podmienok prijatia pre magisterské a doktorandské štúdium pre akademický rok
2020/21.
4. Úprava podmienok absolvovania predmetov a zadaní záverečných prác v letnom semestri
akademického roka 2019/20 na FIIT STU v Bratislave.
● Vedenie fakulty prerokovalo predložený materiál, k dokumentu nemalo zásadné
pripomienky.
Vedenie fakulty schválilo Príkaz dekana FIIT STU č. 3/2020, o zmene organizácie štúdia na Fakulte
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka
2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akademický rok 2020/21.

K bodu 2: IIT SRC dňa 22. 4. 2020 – organizácia
o

Doc. Vranić informoval vedenie o priebehu organizácie akcie. Prebieha posudzovanie
predložených príspevkov. Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa
organizácia konferencie presunie do online priestoru tak, aby mohla prebehnúť bezkontaktnou
formou.

Úloha: 20200331/01 - Pripraviť návrh spôsobu organizácie IIT SRC v online priestore (možnosti
zverejňovania príspevkov a diskusie k nim, spôsob priebehu hlavnej prednášky IIT SRC a možnosti jej
sledovania 250 a viac účastníkmi). Navrhnúť odmeňovanie víťazných príspevkov (ceny a spôsob).
T: 15. 4. 2020
Z: doc. Vranić

K bodu 3: Rozpočet 2020 - plán výdavkov na rozvoj fakulty
o

Tajomníčka Ľ. Palatinusová v krátkosti informovala vedenie fakulty o príprave rozpočtu fakulty
na rok 2020. Vyzvala členov vedenia o doplnenie návrhov na výdavky za tovary a služby na
rozvoj fakulty, ktoré by boli nad rámec plánovaných štandardných výdavkov pre zabezpečenie
základnej prevádzky fakulty.

Úloha: 20200331/02 - Doplniť do návrhu rozpočtu 2020 návrhy na výdavky za tovary a služby na
rozvoj fakulty, nad rámec plánovaných štandardných výdavkov.
T: 15. 4. 2020
Z: vedenie (všetci členovia)

K bodu 4: Dovolenky 2020
Vedenie fakulty schválilo „Príkaz dekana FIIT STU č. 2/2020 o čerpaní dovoleniek v kalendárnom
roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU“, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí
vedenia dňa 17. 3. 2020 a následne Zamestnaneckou radou FIIT STU.
Úloha: 20200331/03 - poslať oznámenie o schválení „Príkazu dekana FIIT STU č. 2/2020 o čerpaní
dovoleniek v kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU“ všetkým
zamestnancom FIIT STU.
T: ASAP
Z: Dr. Nižnanská, PaM
o

Tajomníčka Ľ. Palatinusová otvorila otázku nariadenej dovolenky v čase veľkonočných sviatkov
a letných prázdnin.
● Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prebieha dištančnou formou a v čase Veľkonočných
sviatkov nie je vyhlásené rektorské voľno na STU, dovolenka nariadená fakultou nebude.
● Vedenie fakulty taktiež zatiaľ nezvažuje nariadenú dovolenku v čase letných prázdnin.
Upozorňuje však na riadne dodržiavanie plánu čerpania dovoleniek tak, aby sa dovolenka
neprenášala do ďalšieho kalendárneho roka (Príkaz dekana FIIT STU č. 2/2020).

K bodu 5: Rôzne
prof. Kotuliak
● Dekan fakulty informoval vedenie o rozhodnutí, že FELAPO 2020, pravidelné stretnutie fakúlt
informatiky a elektrotechniky Slovenska a Českej republiky, sa ruší.
● Dekan fakulty požiadal riaditeľov oboch ústavov o prípravu zoznamu oponentov a náležite
vyvážiť počet prác.
Úloha: 20200331/4
- Pripraviť zoznam oponentov.
T: 7. 5. 2020
Z: K. Jelemenská, P. Lacko
Dr. Jelemenská
● Predostrela žiadosť doc. Krajčoviča o možnosti časovo neobmedzeného prístupu absolventov
FIIT STU do G Suite.
Vedenie neschválilo časovo neobmedzený prístup absolventov FIIT STU do G Suite.
● Prístup absolventov do G Suite preto zostáva ako doposiaľ, po ukončení štúdia majú do
systému časovo obmedzený prístup cca 180 dní.

Ing. Palatinusová
● Informovala vedenie, že zamestnancom pracujúcim formou home office, a keď sú v čase
pandémie koronavírusu zatvorené stravovacie zariadenia STU, bude nutné zabezpečiť
stravné formou gastrolístkov. Toto bude mať za následok zvýšenie finančných nákladov na
stravovanie.
Úloha: 20200331/5
- Pripraviť vyčíslenie nárastu nákladov na stravné (gastrolístky) počas home
office, oproti štandardnému zabezpečovaniu stravného.
T: 15. 4. 2020
Z: Ľ. Palatinusová
Dr. Ries
● informoval vedenie fakulty o pripravovanom novom dochádzkovom systéme (portál
dochádzky), ktorý by komplexne pokrýval evidenciu dochádzky zamestnancov (evidencia
prezencie na fakulte, home office, pracovné cesty atď.). Cenové náklady na nový
dochádzkový systém sú vyčíslené na 1 500,-- €.
Vedenie schválilo implementáciu nového dochádzkového systému a náklady 1 500,-- € s tým
spojené.
Dr. Šoltés
● informoval vedenie, že fakulte- študentom a zamestnancom boli ponúknuté online kurzy
spoločnosťou IT Academy v období pandémie koronavírusu. Každý, kto prejaví záujem sa
môže prihlásiť svojim fakultným/univerzitným emailom a môže sa bezplatne vzdelávať. Na
výber je viac ako 203 kurzov z rôznych oblastí. Viac na https://www.vita.sk
Úloha: 20200331/6
T: 9. 4. 2020
Z: M. Karoliová
o

Vedenie fakulty bolo informované, že Mgr. Ľubica Jančaťová je vyštudovaná psychologička
a v prípade záujmu ponúka možnosť konzultácií študentom aj zamestnancom fakulty.

Úloha: 20200331/7
pre študentov.
Z: L. Šoltés
T: ASAP
o

- Pripraviť propagáciu- mail a FB- info o bezplatných kurzoch

- prediskutovať s Mgr. Jančaťovou podmienky psychologických konzultácii

Vedenie fakulty zdôraznilo potrebu propagáciu PhD štúdia, teda 3. stupňa štúdia, medzi
študentmi.

Úloha: 20200331/8
Z: M. Karoliová
T: 17. 4. 2020

- naplánovať a zrealizovať propagáciu PhD štúdia.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 31. 3. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

