
Zápisnica č. 23/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 26. 5. 2020 
(GoogleMeet) 

 
Prítomní:  prof. Kotuliak, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Jelemenská, prof. Čičák, Dr. Ries, Karoliová, MBA,  

doc. Lacko, Ing. Palatinusová 

 
Program: 

 
1. Štúdium 
2. Rôzne 

o Návrh k home office / práca na pracovisku od 1. 6 .2020 
o Informatics Europe: 

 predĺžení členstva, úhrada členského poplatku 

 kontaktná osoba za FIIT (zmena namiesto prof. Bielikovej) 
 
Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty privítal členov vedenia a otvoril rokovanie. 
 
K bodu 1: Štúdium 
 
o Dr. Šoltés 

 V krátkosti informoval vedenie fakulty, že Akademický senát STU na svojom poslednom rokovaní 
schválil nový študijný poriadok. 

 Informoval o stave pripravenosti prijímacieho konania na Bc. štúdium. 
 

o Dekan fakulty, prof. Kotuliak, požiadal o informáciu, ako prebehli prvé skúšky bezkontaktnou formou. 

 Prof. Čičák sa podelil so svojou skúsenosťou z online skúšania a skonštatoval, že skúška v princípe 
prebehla plynule. Zúčastnilo sa jej 52 študentov, bola vedená formou testu. Upozornil, že pri 
odovzdaní vypracovaného testu v systéme AIS došlo v 8 prípadoch k problému preklopenia do 
AIS, čo sa však následne dalo spracovať. Upozornil tiež na skutočnosť, že v pondelok je systém AIS 
pomalší, preto by to mali skúšajúci vziať do úvahy pri plánovaní termínov skúšok s väčším počtom 
študentov. 

 
o Dr. Jelemenská 

 Informovala vedenie, že harmonogram štátnic bude zverejnený 2 týždne pred začiatkom štátnic. 

 V súvislosti s prípravou štátnic je plánované stretnutie tajomníkov štátnicových skúšobných 
komisií, kde budú oboznámení s organizáciu skúšok a prácou so systémom Webex. Plánované je 
zorganizovať podobné informatívne stretnutie aj pre študentov 

 V súvislosti s promóciami vedenie rozhodlo nasledovne: 
▪ Inžinierske promócie sa budú konať. 
▪ Bakalárske promócie sa organizovať nebudú. 

 Dr. Jelemenská plánuje zorganizovať pre študentov prezentáciu k inžinierskemu štúdiu a zároveň 
navrhuje posunúť termín prijímania prihlášok na Ing. štúdium o jeden týždeň, t. j. do 7. 6. 2020. 

 
Vedenie schválilo posun termínu prijímania prihlášok na Ing. štúdium do 7. 6. 2020. 
 
K bodu 2: Rôzne 
 
o Návrh k home office / práca na pracovisku od 1. 6. 2020 

 Tajomníčka fakulty Ľ. Palatinusová predostrela vedeniu FIIT STU návrh na nástup zamestnancov 
do práce na pracovisku od 1. 6. 2020, v nadväznosti na postupné uvoľňovanie obmedzení 
v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Po krátkej diskusii vedenie dospelo k nasledovnému 
rozhodnutiu:  

 



ROZHODNUTIE: Vedenie FIIT STU prijalo rozhodnutie, že v nadväznosti na postupné uvoľňovanie 
obmedzení pandemických opatrení pristupuje od 1. 6. 2020 (za dodržania platných sprísnených 
hygienických a epidemiologických podmienok) k postupnému nástupu zamestnancov do práce 
nasledovne: 

 Nepedagogickí zamestnanci: 
Od 1. 6. 2020 nastúpia nepedagogickí zamestnanci do práce v štandardnom režime, t. j. ruší sa im 
home office a prekážky v práci na strane zamestnávateľa. V prípade potreby môže zamestnanec 
vo výnimočných prípadoch (napr. rodič dieťaťa, ktoré nemá otvorenú školu...) požiadať priameho 
nadriadeného o home office - s platnosťou do 30. 6. 2020. 

 Vysokoškolskí učitelia a výskumníci: 
Vysokoškolskí učitelia a výskumníci zostávajú pracovať na home office, teda v aktuálnom režime 
až do odvolania. 
 

Úloha: 20200526/01 - Na základe rozhodnutia vedenia FIIT STU vypracovať Príkaz dekana, ako bude 
organizovaná práca zamestnancov fakulty (nepedagogických zamestnancov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumníkov) od 1. 6. 2020, v súvislosti s postupným uvoľňovaním pandemických opatrení. 
T: ASAP 
Z: E. Nižnanská, PAM 
 
o Informatics Europe: 

 Tajomníčka fakulty, Ľ. Palatinusová, informovala vedenie, že FIIT je dlhoročným členom 
Informatics Europe, organizácie združujúcej univerzity, fakulty a vedecké inštitúcie so zameraním 
na informatiku. 

 
Vedenie fakulty schválilo predĺženie členstva v Informatics Europe na ďalší rok a úhradu členského 
poplatku 800,-- € / rok. 
 

 Kontaktnou osobou bola doposiaľ za FIIT prof. Bieliková, je potrebné navrhnúť nového zástupcu 
za fakultu. Dekan, prof. Kotuliak, osloví doc. Rozinajovú s ponukou, aby zastupovala FIIT. Následne 
na najbližšom zasadnutí vedenia predloží finálny návrh zástupcu FIIT v Informatics Europe na 
schválenie. 

 
 
 
Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 26. 5. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


