Zápisnica č. 29/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 25. 8. 2020
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Ries, Ing. Palatinusová,
Karoliová, MBA

Program:
1.
2.
3.
4.

Výberové konania – informácia
UISI – riaditeľ
Štúdium
Rôzne

Rokovanie vedenia FIIT:
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia a otvoril prvé rokovanie po letnej prestávke.

K bodu 1: Výberové konania
o

Výberové konania
 Dekan fakulty, prof. Kotuliak, v krátkosti informoval členov vedenia o výsledku výberových konaní.
Vo výberovom konaní uspeli uchádzači: jeden na pozíciu profesora, štyria na pozíciu docent
a devätnásti na pozíciu odborný asistent s PhD. Dekan prejavil spokojnosť s kvalitou prihlásených
kandidátov.

K bodu 2: ÚISI – riaditeľ
o

Dekan fakulty informoval členov vedenia, že riadením ÚISI dočasne poveruje doc. Ing. Valentina
Vranića, PhD., zároveň mu odovzdal poverovací dekrét.

K bodu 3: Štúdium
o

Dr. Ries v súvislosti s ukončením pracovných pomerov akademických pracovníkov informoval vedenie
o potrebe a tiež o spôsobe vysporiadania si pracovných záväzkov voči projektovému oddeleniu. Proces
je nastavený tak, že PAM vydá výstupný list zamestnancovi len vtedy, ak nemá žiadne podlžnosti voči
projektovému oddeleniu.

Úloha: 20200825/01 - Prepracovať výstupný list zamestnanca tak, aby v ňom bolo jasne definované, že
nemá podlžnosti voči projektovému oddeleniu.
T: ASAP
Z: Dr. Šoltés (v spolupráci s Dr. Riesom), PAM (Dr. Nižňanská)
o

Dekan fakulty informoval vedenie fakulty, že úvod do štúdia, vzhľadom na nástup druhej vlny
pandémie koronavírusu a zhoršujúcej sa situácie v Bratislave, prebehne dištančnou formou (študenti
boli informovaní).

o

Dekan fakulty následne otvoril diskusiu k zahájeniu štúdia druhého a tretieho stupňa. Po krátkej
diskusii vedenie fakulty navrhuje, organizovať prvé dva týždne výučby dištančnou formou (online).
V prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, malo by sa následne od 1. 10. 2020 pokračovať vo
výučbe prezenčne. Dr. Šoltés prediskutuje uvedený návrh s doc. Bakošovou, prorektorkou pre
vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov a o výsledku bude informovať vedenie FIIT.

o

Dr. Šoltés, poverený prodekan pre starostlivosť o študentov, informoval, že STU neodporúča
organizovať hromadné akcie, na FIIT sa to týka promócie absolventov inžinierskeho štúdia.

UZNESENIE 29.1/2020-VF: Vedenie fakulty rozhodlo, že v nadväznosti na odporúčania rektorátu STU
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa promócie absolventov inžinierskeho štúdia v tomto
roku nebudú konať. O uvedenom rozhodnutí budú študenti informovaní.
o

Dekan fakulty otvoril otázku, aké systémy sa majú používať pri výučbe dištančnou formou (Cisco
Webex, GoogleMeet, MS Teams). Dr. Jelemenská preverí, ktorý systém je odporúčaný využívať STU,
prípadne ktorý je najlepší pre použitie na FIIT.

Úloha: 20200825/02 - Pripraviť odporúčanie pre učiteľov a študentov, ktorý zo systémov (Cisco Webex,
GoogleMeet, MS Teams) majú využívať vo vzdelávacom procese online formou.
T: ASAP
Z: Dr. Jelemenská

K bodu 4: Rôzne
o

prof. Kotuliak, dekan fakulty, v krátkosti informoval vedenie o stave spolupráce s firmami. Požiadal
členov vedenia, aby aktívne oslovovali partnerov z firemného sektora na spoluprácu a poprosil prof.
Čičáka o koordináciu.

o

Ing. Palatinusová, tajomníčka fakulty, otvorila otázku tvorby štipendijného fondu. Vzhľadom na to, že
aktuálny proces schvaľovania (vyplácania) štipendií je pomerne neflexibilný, navrhuje aby sa na
základe súhlasu kvestora, jednorazovo presunul určitý objem prostriedkov z rezervného fondu fakulty
do štipendijného fondu a vyplatené štipendiá sa zúčtovali následne.

UZNESENIE 29.2/2020-VF: Vedenie fakulty súhlasí s návrhom tajomníčky, a schvaľuje presun 10 000,-- €
z rezervného fondu fakulty do štipendijného fondu.
o

Tajomníčka fakulty informovala vedenie, že STU chce uzatvoriť návrh rozpočtu univerzity na rok 2020
a vyzvala fakultu o zaslanie rozpočtu FIIT.
● Po krátkej diskusii vedenie fakulty navrhlo poslať kvestorovi STU návrh rozpočtu FIIT na 2020 tak,
ako bol schválený vedením fakulty s poznámkou, že vzhľadom na skutočnosť, že FIIT nemá funkčný
Akademický senát, tento rozpočet nebol schválený Akademickým senátom FIIT.

o

Tajomníčka fakulty informovala vedenie, že spoločnosť ASO Vending, prevádzkujúca automaty na
občerstvenie a nápoje na pôde fakulty, požiadala o odpustenie nájmu za predmetné automaty od
marca 2020, v súvislosti s uzatvorením fakulty v dôsledku pandémie koronavírusu.

UZNESENIE 29.3/2020-VF: Vedenie fakulty súhlasí, aby bol nájom na prevádzku automatov na
občerstvenie a nápoje na pôde FIIT pre spoločnosť ASO Vending znížený (za obdobie uzatvorenia fakulty
z dôvodu pandémie koronavírusu) v súlade s uznesením kvestora o odpustenie nájmu.
Úloha: 20200825/03 - Pripraviť návrh zľavy z nájmu na prevádzku automatov na občerstvenie a nápoje
na pôde FIIT pre spoločnosť ASO Vending za obdobie uzatvorenia fakulty z dôvodu pandémie koronavírusu.
T: 4. 9. 2020
Z: Ing. Palatinusová
o

Tajomníčka fakulty informovala vedenie, že je v rokovaní s prevádzkovateľom bufetu na výdaj teplej
stravy na pôde FIIT v súvislosti s jeho znovuotvorením. Navrhuje, aby bol bufet otvorený, keď začne
výučba študentov prezenčnou formou.

o

Služobné cesty, homeoffice – k uvedenej problematike prebehla krátka diskusia.
● Služobné cesty:
Vedenie fakulty rozhodlo, že v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou neodporúča
zamestnancom vycestovať na zahraničné služobné cesty do krajín a regiónov, ktoré sú aktuálne
zaradené v červenej zóne pandemickej mapy.
● Homeoffice:
Vedenie fakulty rozhodlo, že v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou zostáva v platnosti
príkaz dekana číslo 6/2020 zo dňa 27. 5. 2020. Je v kompetencii riaditeľov ústavov a vedúcich
tímov, aby si v prípade potreby prezenčnej účasti akademických zamestnancov a vedeckých
pracovníkov koordinovali ich prítomnosť na fakulte individuálne, cez sekretariáty riaditeľov
ústavov.

Termín: Ďalšia porada vedenia FIIT sa bude konať v stredu 2. 9. 2020.

Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 25. 8. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

