
Zápisnica č. 31/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 8. 9. 2020 
 
Prítomní: prof. Kotuliak, Dr. Jelemenská, Dr. Šoltés, doc. Vranić, prof. Čičák, Dr. Ries, Ing. Palatinusová, Karoliová, 

MBA 

 
 

Program: 
 
1. Štúdium 
2. Rôzne 
 
 

Rokovanie vedenia FIIT: 
 
Dekan fakulty, prof. Kotuliak, privítal členov vedenia a druhé rokovanie po letnej prestávke. 
V krátkosti informoval členov vedenia o kľúčových otázkach prerokovaných na zasadnutí KR STU dňa 7. 9. 2020. 
 
 

K bodu 1: Štúdium 
 
o Ing. Palatinusová, tajomníčka fakulty, predložila vedeniu na prerokovanie „Príkaz dekana číslo: 10/2020 – 

Opatrenia upravujúce podmienky na FIIT STU počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia 
koronavírusu COVID-19“. 
● Po krátkej diskusii k predloženému materiálu vedenie navrhlo doplniť text „Príkazu“ v Druhej časti, 

v bode 2, odsek “Zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca/študenta pred začiatkom 
akademického roka 2020/2021” o nasledovné: 

▪ Vypĺňanie dotazníkov zamestnancami je povinné kontrolovať oddelenie PaM.  
▪ Vypĺňanie dotazníkov študentmi je povinné kontrolovať ŠO. 

 
o Dr. Šoltés, poverený prodekan pre vzdelávanie, upozornil vedenie fakulty, že z rokovania KR STU vyplynula 

pre fakulty v súvislosti so zabezpečením vzdelávania na STU v zimnom semestri 2020/21 (a pretrvávajúcou 
pandemickou situáciou koronavírusu COVID-19) úloha zriadiť permanentný monitorovací štáb. 

 
o Dekan fakulty informoval vedenie, že v rámci dištančnej formy vzdelávania končí na STU využívanie GSuite 

pre skupiny väčšie ako 100 ľudí. Ďalej sa odporúča využívať MS Teams, FIIT odporúča používať Webex. 
● Nasledovala krátka diskusia o skúsenostiach pri využívaní jednotlivých systémov. Vedenie odporúča, aby 

za spravovanie a technickú podporu zodpovedalo CVKS. 
 
o Dr. Šoltés, poverený prodekan pre vzdelávanie, v krátkosti informoval vedenie o príprave úvodu do štúdia. 

prof. Čičák navrhol, aby otvorenie – úvodná prednáška bola dobre pripravená a koordinovaná. 
 
Úloha: 20200908/02 – Pripraviť štruktúru a harmonogram zahájenia zimného semestra 2020/21 a úvodu do 
štúdia. 
T: ASAP 
Z: Karoliová, MBA 
 
 

K bodu 2: Rôzne 
 
o Ing. Palatinusová, tajomníčka fakulty, informovala vedenie, že dve spoločnosti, ktoré majú v priestoroch FIIT 

prenajaté kancelárie, požiadali o ukončenie nájomných zmlúv, pretože tieto z dôvodu pandemickej situácie 
nemôžu plne využívať. Sú to spoločnosti: 
● Civitta Slovakia, a. s. – návrh na ukončenie nájmu k 31. 12. 2020, 
● AMCEF, s. r. o. – návrh na ukončenie nájmu k 30. 9. 2020. 

 



UZNESENIE 31.2/2020-VF: Vedenie fakulty súhlasí s ukončením nájomných zmlúv so spoločnosťami Civitta 
Slovakia, a. s., k 31. 12. 2020 a AMCEF, s. r. o,. k 30. 9. 2020. 
 
o Spoločnosť Civitta Slovakia, a. s., zároveň požiadala o odpustenie časti nákladov za energie. Tajomníčka 

fakulty predostrela návrh na zľavu 50 % z nákladov za energie pre spoločnosť Civitta Slovakia, a. s., čo je 
v súlade s usmernením kvestora. 

 
UZNESENIE 31.3/2020-VF: Vedenie fakulty schválilo pre spoločnosť Civitta Slovakia, a. s., zľavu 50 % z nákladov 
za energie v súvislosti s nevyužívaním prenajatých priestorov počas pandemickej situácie koronavírusu  
COVID-19. 
 
o Tajomníčka fakulty, Ing. Palatinusová, informovala vedenie, že od 7. 9. 2020 opätovne zahájil prevádzku 

bufet na FIIT pre vydávanie teplej stravy. 
 
Úloha: 20200908/03 – Pripraviť krátke usmernenie pre zamestnancov, ktorí pracujú z domu, aby v prípade  
úhrady stravy v bufetoch STU využívali gastrolístky (nie zamestnaneckú kartu), aby nedochádzalo k zdvojenému 
čerpaniu prostriedkov na stravné. 
T: ASAP 
Z: PaM, E. Nižňanská 
 
o Dr. Jelemenská požiadala vedenie o schválenie nákladov 1530 EUR na úhradu licencie (jedná sa o pravidelnú 

ročnú prolongáciu). 
● Vedenie schválilo náklad 1530 EUR na úhradu predmetnej licencie. 

 
o Dr. Ries informoval vedenie fakulty, že nový dochádzkový systém je pripravený do pilotnej prevádzky. 

Zároveň je naplánované online školenie pre všetkých pracovníkov FIIT, ktoré sa uskutoční dňa 10. 9. 2020 
o 10.00 hod. 

 
TERMÍNY: Termín najbližšieho zasadnutia vedenia FIIT STU bude oznámený sekretariátom dekana. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Jitka Božíková, 8. 9. 2020 
 
 
 
Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 


