Zápisnica č. 28/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 7. 7. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, doc. Vranić, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Karoliová, MBA
Neprítomní, ospravedlnení: prof. Čičák, doc. Chudá

Program:
1. Štúdium
2. Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia a otvoril rokovanie.

K bodu 1: Štúdium
o

Harmonogram úvodu do štúdia
● Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, predložila vedeniu návrh Harmonogramu
úvodu do štúdia pre akademický rok 2020/21 (plánovaný v dňoch 16. – 18. 9. 2020 so začiatkom
16. 9. 2020 o 8.00 hod., Imatrikulácia študentov dňa 18. 9. 2020 o 15.00 hod. v Aule Magna).
▪ Dekan fakulty požiadal členov vedenia, aby uvedené termíny evidovali vo svojich pracovných
kalendároch.

o

Dekan, prof. Kotuliak, informoval, že na kolégiu rektora bol informovaný, že existuje možnosť, že od
septembra 2020 budeme ako univerzita fungovať opäť dištančnou formou.

o

Dr. Šoltés, poverený prodekan pre štúdium, predložil vedeniu fakulty návrh na vypísanie výberových
konaní pre obsadenie voľných miest vysokoškolských učiteľov (18 miest odborného asistenta s PhD.
pre študijný odbor Informatika, 5 funkčných miest docentov, viazaných na študijný odbor Informatika,
1 funkčného miesta profesor, viazaného na študijný odbor Informatika).

UZNESENIE: Vedenie prerokovalo predložený návrh a schválilo vypísanie a zverejnenie výberových konaní
pre obsadenie 24 miest vysokoškolských učiteľov v čo najkratšom termíne, ideálne 8. 7. 2020. Prihlášky do
31. 7. 2020 a samotné výberové konanie v dňoch 17. 8. a 18. 8. 2020.

K bodu 2: Rôzne
o

Prof. Kotuliak informoval vedenie fakulty, že od jedného zamestnanca dostal žiadosť o vyplatenie
príspevku k narodeniu dieťaťa (podľa KZ STU).
● Dekan poveril tajomníčku fakulty Ing. Palatinusovú, aby pre tento účel preverila finančné zdroje
v sociálnom fonde fakulty a zároveň oslovila zamestnaneckú radu FIIT, aby sa k predmetnej
žiadosti vyjadrila.

o

Tajomníčka fakulty, Ing. Palatinusová, informovala vedenie, že na základe výsledkov auditu je nutné
vykonať úpravy v priestoroch archívu fakulty. Taktiež je pripravený návrh úprav pred budovou fakulty
(oprava chodníkov, terénne úpravy – cca 5 000 EUR). Preto predkladá vedeniu návrh na doplnenie
rozpočtu fakulty na rok 2020 o vyššie uvedené položky (členovia vedenia dostali podrobný návrh
úpravy rozpočtu k naštudovaniu).

UZNESENIE: Vedenie fakulty schválilo doplniť rozpočet fakulty o navrhované materiálne náklady, potrebné
pre úpravu archívu fakulty a na nevyhnutné terénne úpravy pred budovou FIIT.

o

Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala vedenie fakulty že pani Kristina
Averianová, vysokoškolská učiteľka z Astrakhan State Technical University, poslala žiadosť
o absolvovanie 5-mesačného študijného pobytu na FIIT (s nástupom: od 1. 9. 2020).
● Vedenie fakulty súhlasí, aby pani Kristina Averianová absolvovala 5-mesačný študijný pobyt na FIIT
STU.
▪ Dekan fakulty poveril Dr. Jelemenskú a Dr. Riesa, aby zabezpečili všetky procesné úkony
potrebné pre prijatie a odborné zastrešenie stáže p. Averianovej.

o

Tajomníčka fakulty, Ing. Palatinusová, otvorila diskusiu ohľadne homeoffice akademických
pracovníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu
COVID 19 stále trvá, vedenie navrhuje aby akademickí pracovníci naďalej pracovali z domu.

UZNESENIE: Vedenie rozhodlo, že z titulu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie zostáva v platnosti „Príkaz
dekana FIIT STU č. 6/2020 o postupe uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou
COVID-19“.
o

M. Karoliová, manažérka pre komunikáciu s médiami, informovala vedenie o prebiehajúcej
komunikácii o spolupráci s rektorátom v súvislosti s propagáciou štúdia na STU (Gaudeamus, Dni
otvorených dverí STU, roadshow STU). Taktiež informovala, že prebieha revízia webových stránok STU,
výsledkom ktorej by malo byť zjednotenie dizajnu webových stránok fakúlt a pripravuje sa úprava
Dizajn manuálu STU.

o

Dekan fakulty, prof. Kotuliak, sa poďakoval členom vedenia a všetkým spolupracovníkom za ich prácu
v uplynulom akademickom roku, ktorý bol náročný najmä v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie
v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19. Vyzdvihol predovšetkým úspešné zvládnutie štúdia
dištančnou formou v letnom semestri a následné plynulé zvládnutie skúšok a štátnych záverečných
skúšok bezkontaktnou formou.

o

Prof. Kotuliak informoval, že dnešné zasadnutie vedenia FIIT je posledným v tomto akademickom roku
pred letnými prázdninami a ukončil rokovanie.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 7. 7. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

