Zápisnica č. 17/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 14. 4. 2020
(GoogleMeet)
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,
doc. Lacko, Ing. Ľ. Palatinusová
Program:
1.
2.
3.
4.

Nárast nákladov na stravný príspevok – gastrolístky
Výročná správa o hospodárení za rok 2019 – termíny
Ukončenie semestra, skúšky, štátnice, prijímacie konanie – aktuálny stav
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.
o

Dekan fakulty informoval členov vedenia, že návrh rozpočtu STU nebol schválený. Tento bude
opätovne prerokovaný na úrovni kvestora a tajomníkov jednotlivých fakúlt STU, a po zapracovaní
pripomienok bude opätovne predložený na schválenie.

K bodu 1: Nárast nákladov na stravný príspevok – gastrolístky
o

Tajomníčka fakulty, Ľ Palatinusová informovala vedenie fakulty, že v súvislosti s pandémiou
koronavírusu a s tým spojenou prácou formou homeoffice, dochádza k výraznému nárastu
finančných prostriedkov na poskytnutie stravného formou gastrolístkov. V prípade, že fakulta bude
v aktuálnom režime fungovať ďalších 5 mesiacov, predpokladáme zvýšenie týchto nákladov o sumu
20 000,-- €.

K bodu 2: Výročná správa o hospodárení za rok 2019 – termíny
o

Tajomníčka fakulty, Ľ Palatinusová informovala vedenie fakulty v akom stave je príprava Výročnej
správy o hospodárení za rok 2019. Upozornila členov vedenia, že termín odovzdania návrhu
v elektronickej forme je 23. 4. 2020. Následne musí byť Výročná správa o hospodárení za rok 2019
sfinalizovaná, parafovaná a odovzdaná v listinnej podobe v termíne najneskôr do 30. 5. 2020.
● Vzhľadom na skutočnosť, že Akademický senát FIIT STU, ktorý výročnú správu štandardne
odsúhlasuje, je nefunkčný, dekan fakulty informoval vedenie o prebiehajúcich rokovaniach
s kvestorom STU a predsedom AS STU, akým spôsobom bude Výročná správa FIIT STU
o hospodárení za rok 2019 odsúhlasená.

K bodu 3: Ukončenie semestra, skúšky, štátnice, prijímacie konanie – aktuálny stav
o

Dr. Jelemenská v krátkosti informovala vedenie o príprave spôsobu odovzdávania záverečných prác
a procesu priebehu skúšok. Dňa 20. 4. 2020 je plánované rokovanie prodekanov, kde bude táto
problematika prerokovaná a následne by malo byť zverejnené usmernenie rektora k ukončeniu
letného semestra.

o

Dr. Šoltés v súvislosti s prijímacím konaním navrhuje, aby bola zostavená komisia pre výberové
konanie (predbežný návrh členov: prof. Lucká, RNDr. Gnipová, Mgr. Kováčová, Mgr. Malkin Ondik).

Úloha: 20200414/01 - Zostaviť komisiu pre výberové konanie, pripraviť a skoordinovať výberové
konanie.
T: 17. 4. 2020
Z: Dr. Šoltés, Dr. Jelemenská

K bodu 4: Rôzne
o

Dr Ries
● Informoval vedenie o priebehu prác na refundačnom projekte. Jednotlivé úlohy prerokuje na
individuálnych stretnutiach s príslušnými zodpovednými pracovníkmi.

o

M. Karoliová
● Predložila vedeniu návrh, aby novoprijatým študentom, ktorí budú podmienečne prijatí na štúdiu
na FIIT, boli poskytnuté vouchery na zľavu do Cisco akadémie v hodnote 20,-- € / študent.
Voucher by sa študentom zasielal spolu s informačným listom o podmienečnom prijatí na
štúdium. Jedná sa približne o 210-220 študentov.

Vedenie schválilo zaslať všetkým podmienečne prijatým študentom na FIIT vouchery na zľavu do Cisco
akadémie v hodnote 20,-- € / študent.
● Predložila vedeniu návrh propagácie fakulty v médiách (TV, printové médiá, online médiá –
detailný návrh majú členovia vedenia k dispozícii k naštudovaniu), pričom rozpočet nákladov na
propagáciu je v celkovej výške 15 000,-- €. Vzhľadom k veľmi priaznivým finančným podmienkam
v čase pandémie je potrebné využiť tento čas a priestor na propagáciu zaujímavých tém
a projektov oboch ústavov. Požiadala riaditeľov ústavov o dodanie zaujímavých tém za každý
ústav, ktoré chceme propagovať.
Vedenie schválilo predložený návrh propagácie fakulty (TV, printové médiá, online) a s tým spojený
rozpočet nákladov v celkovej výške 15 000,-- €.
o

Prof. Čičák
● Informoval vedenie fakulty, že bol oslovený prof. Uherekom o možnosti zapojenie fakulty do
iniciatívy Impuls Corona STU, v rámci ktorej sa vytvára pracovná skupina.
▪ Vedenie fakulty do tejto pracovnej skupiny za FIIT nominuje prof. Čičáka.

o

Doc. Vranić
● Informoval vedenie fakulty o finalizácii príprav konferencie IIT SRC. Požiadal M. Karoliovú
o spoluprácu pri propagácii konferencie a možnosti účasti širšej verejnosti na konferencii, zaslať
informáciu študentom, partnerom, na FB, webe FIIT.

o

prof. Kotuliak
● požiadal doc. Vraniča o aktualizáciu harmonogramu podávania projektov.

Úloha: 20200414/02 - Pripraviť podrobný harmonogram podávania projektov (otvorené výzvy, časový
rámec podávania projektov, podpisovanie, schvaľovanie) a následne ho distribuovať riaditeľom ústavov.
T: ASAP
Z: doc. Vranić

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 14. 4. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

