Zápisnica č. 34/2020 z porady Vedenia FIIT zo dňa 29. 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.

K bodu 1: Štúdium
o

Dekan informoval vedenie, že vzhľadom k vývoju situácie s COVID-19, štúdium pokračuje od 5. 10. 2020
bezkontaktne až do odvolania:
● zamestnanci a študenti PhD. fungujú zatiaľ v normálnom režime,
● akademické zhromaždenia zatiaľ fungujú v štandardnom režime.

o

Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium, informovala vedenie, že je potrebné zadať témy DP –
otvárať sa budú dňa 6. 10. 2020 – dorieši prof. Čičák, Dr. Jelemenská, doc. Vranić.

o

Dr. Šoltés, poverený prodekan pre štúdium, informoval vedenie, že máme výsledky prvého dotazníka
spokojnosti s priebehom výučby a navrhol, aby dekan požiadal ŠRVŠ o stretnutie.
Z: Mgr. Kozíková
o

o

Dr. Jelemenská, poverená prodekanka pre štúdium informovala vedenie, že potrebujeme prideliť dve
licencie Webex, z tých, čo máme pre zabezpečenie výučby matematických predmetov – vedenie túto
požiadavku schválilo.
doc. Vranić informoval vedenie, že prorektor, prof. Kopáčik, poslal návrh vnútorného systému kvality.

K bodu 2: Rôzne
o

Dekan informoval vedenie, že materiály kolégia rektora, ktoré je potrebné spripomienkovať do 1. 10. 2020
sú k dispozícii na preštudovanie.

Projekty – Dr. Ries:
o

Dr. Šoltés, poverený prodekan pre vzdelávanie, informoval Dr. Riesa ohľadne príkazu dekana k číslovaniu
dodatkov projektového oddelenia, že projektové oddelenie môže zmeniť výhradne náplň pracovnej zmluvy.

o

Vedenie schválilo príkaz dekana č. 11/2020.

o

Vedením projektového oddelenia bol poverený Img. František Horvát, PhD.

o

Dr. Ries informoval vedenie, že do 30. 9. 2020 je termín na podanie projektu výzvy Covid-19 – FIIT plánuje
podať.

o

Dr. Ries informoval vedenie, že zmeny v APPV projektoch je možné urobiť do 10 dní.

o

Vedenie požiadalo Dr. Riesa, aby vyčíslil sumu – plán koľko peňazí zrefunduje FIIT STU do konca
kalendárneho roka.

Tajomníčka fakulty – Ing. Palatinusová:
o

Ing. Palatinusová informovala vedenie, že je pripravený Dodatok č. 2 so študentskou organizáciou IAESTE,
týkajúci sa zväčšeného prenajatého priestoru kancelárie.

UZNESENIE 29.9./2020-VF: Vedenie fakulty súhlasí s dodatkom č. 2 so spoločnosťou IAESTE, ktorý týmto
schválilo.
o

Ing. Palatinusová informovala vedenie, že doplnený Investičný plán STU poslala – minulý týždeň v utorok
kvestorovi STU – kvestor sľúbil poslať dekanom list s termínom dokedy je potrebné poslať finálnu verziu.

o

Ing. Palatinusová informovala vedenie, že ministerstvo školstva prideľuje v súvislosti s COVID-19 dotáciu
STU, ktorá sa následne prerozdelí medzi fakulty podľa metodiky kvestora, nie je však známa ani suma ani
dátum. Odhaduje sa však, že pre FIIT by to mohlo byť cca 30 000 – 40 000 EUR.

o

Dekan informoval vedenie, že dňa 8. 10. 2020 podpisujeme dohodu – memorandum o spolupráci s IBM.

o

Dekan informoval vedenie, že zmluva s AT&T na ďalší rok je pripravená na podpis.

Zapísala: Monika Karoliová, MBA, 30. 9. 2020

Overil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

