Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 24. 03. 2020
Zúčastnení: M. Oravec, V. Stopjaková, E. Miklovičová, Ž. Eleschová, P. Telek, R. Vargic, P.
Miklovič, V. Nečas, V. , Ľ. Rovanová, M. Bittera, M. Drozda, M. Donoval, P. Hubinský,
T. Tomčo, G. Rozinaj, F. Janíček, V. Kutiš, J. Pavlovičová, P. Lackovič, F. Uherek, J.
Kardoš, D.Donoval.
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa konalo online formou telekonferencie.
1. Pedagogika – realizácia výučby v dištančnej forme
-

Dekan informoval o stave vzdelávania počas situácie s koronavírusom a poznamenal, že
v online režime budeme zrejme musieť pokračovať niekoľko týždňov.

-

Dekan informoval, že študenti dostali príkaz vysťahovať sa z internátov, čiže nemajú
možnosť sa zdržiavať v BA. Taktiež informoval o stretnutí vedenia STU, kde bol
prerokovaný nový harmonogram štúdia pre tento semester, podľa ktorého skúškové
obdobie skončí až 25.7.2020.

-

Prodekanka Miklovičová informovala ohľadne organizácie výučby v semestri a taktiež
realizácie prijímacieho konania. Dekan doplnil, že fakulty si majú právo určiť koniec
semestra a začiatok skúškového obdobia. Zatiaľ však nebola určená forma skúšok.
Prodekanka Eleschová doplnila, že prípadná ústna skúška musí byť archivovaná. Dekan
otvoril otázku vyriešenia tajného hlasovania, napr. pri obhajobe dizertačných prác.

-

Prodekanka Eleschová informovala, že štatistika ohľadne počtu prihlásených študentov
bude priložená ako príloha k zápisu z KD.

-

Dekan informoval o nových kontroverzných propagačných videách na štúdium na
jednotlivých fakultách, ktoré pripravila univerzita.

-

Prof. Rozinaj informoval o iniciatíve pripraviť plne vybavenú prednáškovú miestnosť,
ktorá bude ponúknutá aj pre ostatných prednášateľov. Prodekan Vargic informoval
o možnosti zabezpečiť sadu notebookov plne pripravených pre vzdialené prednášanie.
Tajomník informoval o možnosti priameho zadávania pre obstaranie potrebných
zariadení.

-

Prodekanka Eleschová informovala o stave zabezpečenia výučby v dištančnej forme na
jednotlivých ústavoch. Zmeny v predmetoch, ako aj v zadaniach záverečných prác je
potrebné konzultovať s garantmi ŠP. Bude potrebné vyriešiť telesnú výchovu, tímové
projekty a realizáciu skúšok. Zoznam predmetov so sumarizáciou zabezpečovania ich
výučby bude prílohou zápisu. Je dôležité, aby zmeny v harmonogramoch predmetov a
najmä modifikované podmienky pre absolvovanie predmetov (zápočet, skúška)
vyučujúci študentom zverejnili najneskôr do 3.4.2020.

-

Prodekanka Miklovičová v krátkosti zhrnula usmernenie rektora STU k realizácii výučby.
Prof. Kutiš, doc. Bittera a prof. Rozinaj doplnili informáciu o priebehu výučby
v dištančnej forme na ústavoch. V diskusii vystúpili Mgr. Lackovič a doc. Drozda, ktorý
pripomenul, že niektorí študenti (cca 10%) nemajú kvalitné internetové pripojenie
z domu.

-

Prodekanka Miklovičová požiadala riaditeľov o vyjadrenie k zmene/ponechaniu
pôvodného harmonogramu štúdia v LS. V diskusii k harmonogramu semestra, zadaniam,
termínu štátnic a ich realizácii vystúpili pro. Kutiš, doc. Bittera, Prof. Oravec, prof.
Rozinaj a prof. Janíček. Prof. Nečas informoval o priebehu výučby fyziky a doc. Drozda
o výučne matematiky.

-

Prodekanka Miklovičová informovala o možnostiach realizácie/zrušenia SVOČ a Elitech.
Dekan navrhol možnosť individuálne zvoliť formu realizácie ŠVOČ po ústavoch,
kolégium dekana súhlasilo.

-

Prodekanka Miklovičová otvorila otázku formy realizácie prijímacej skúšky na
inžiniersky a doktorandský stupeň. Zmeny by museli byť odhlasované per rollam v
akademickom senáte. Prodekanka poprosila riaditeľov, aby jej do 27.3.2020 zaslali
požiadavky na prípadnú zmenu/odpustenie prijímacej skúšky na Ing. ŠP.

2. Personálne otázky
-

Dekan otvoril otázku pracovníkov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Na
fakulte je približne 14% takýchto pracovníkov. Tajomník informoval o možnostiach
individuálne riešiť takýchto zamestnancov – je potrebná komunikácia riaditeľov
a vedúcej PSO. Taktiež je potrebné vyriešiť stravovanie zamestnancov. Doc. Kardoš
skonštatoval, že ide o pracovníkov, ktorí majú prekážku v práci s náhradou mzdy.

-

Prof. Kutiš otvoril otázku realizácie výberových konaní, zasadnutí senátu, VR,
habilitačných a inauguračných konaní, kde je zatiaľ nevyriešený problém so
zabezpečením tajného hlasovania v elektronickej forme a taktiež s publicitou prednášok,
ktoré musia byť verejné. V diskusii vystúpili prof. Stopjaková, prof. Rozinaj, prof. Oravec.

3. Stavebné práce v rámci revitalizácie budovy FEI
-

Prof. Janíček informoval, že stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu a otvoril
otázku umožnenia vstupu do miestností v suteréne. Poďakoval študentom za pomoc.
Navrhol realizáciu kontrolných dní v on-line forme. Dekan podporil túto formu.
Prodekan Telek doplnil, že iba nevyhnutné stretnutia obmedzeného počtu ľudí
a kontroly stavby budú vykonané v prezenčnej forme.

-

Prodekan Telek informoval o aktuálnom stave a riešených problémoch revitalizácie
budovy FEI v rámci projektu ACCORD, konkrétne o administratívnom postupe pri
schválení a uzatváraní dodatku č. 6 (havarijný stav odvodnenia striech a terás) k ZoD,
ktorý bol schválený SO pre OPII (MŠVVaŠ SR) a aktuálne je v procese podpisovania u
zhotoviteľa stavby. Ďalej informoval o stave prípravy dodatku č. 7 k ZoD na revitalizáciu
opláštenia budovy, ktorý zohľadňuje zistené práce naviac a menej na aktuálne
prebiehajúcej stavbe. Dodatok predbežne schválil koordinátor projektu ACCORD Ing.
Belko a aktuálne prebieha jeho formálna príprava na predloženie na kontrolu SO pre
OPII (MŠVVaŠ SR). Ďalej bola poskytnutá informácia o stave prípravy dokumentácie na
vyhlásenie VO na projekt revitalizácie interiérov budovy, kde boli uskutočnené dve
rokovania s ÚVO v rámci procesu ex ante posúdenia dokumentácie, z ktorých vzišla
požiadavka na vypracovanie znaleckého posudku, ktorý by potvrdil opodstatnenosť
požiadaviek FEI na špecifiká procesu VO na daný projekt. Po predložení uvedeného
posudku ÚVO vydá konečné oznámenie, ktoré je potrebné pre pokračovanie v procese
vyhlásenia VO na predmetný projekt.

4. Informačné systémy na FEI
-

Podstránka o informačných systémoch na FEI, vrátane nástrojov na dištančnú výučbu
a návodu na zabezpečeného doručovania dokumentov elektronicky:
https://www.fei.stuba.sk/sk/zamestnancov/informacne-systemy-nafei.html?page_id=5330

5. Rôzne
-

Dekan poďakoval prof. Duchoňovi za aktivitu ohľadne vývoja pľúcnych ventilátorov.
Taktiež poďakoval tajomníkovi fakulty za technické zabezpečenie chodu fakulty
v krízovom režime.

-

Doc. Bittera otvoril otázku výučby Erasmus študentov. Prodekanka Miklovičová
reagovala, že dištančná forma výučby študentov platí aj pre nich.

-

Prof. Janíček oznámil, že bude potrebovať podpisy materiálov k pripravovanému
projektu CE od riešiteľov z FEI.

-

Prof. Kutiš otvoril otázku podávania majetkového priznania vedúcich zamestnancov.
Prof. Pavlovičová informovala, že PSO rozposielalo usmernenie k zabezpečeniu
elektronického zasielania citlivých informácií. Prodekan Vargic informoval, že je xna
fakultnej stránke dostupný návod na zabezpečený spôsob zasielania takýchto informácií
(viď linka uvedená v predchádzajúcom bode).

-

Tajomník informoval o článku, ktorý hanlivo píše o tom, že VŠ sú zatvorené
a nepotrebné. Požiadal P. Turi Nagy-a o prípravu tlačovej správy k článku.

-

Prof. Hubinský otvoril otázku možného krátenia rozpočtu zo strany ministerstva.

Na záver dekan poďakoval prítomným za účasť na KD.
Zapísala: V. Stopjaková

