Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 31. 03. 2020
Zúčastnení: M. Oravec, V. Stopjaková, E. Miklovičová, Ž. Eleschová, P. Telek, R. Vargic, P.
Miklovič, V. Nečas , 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.
Hostia:
M. Ostrihoňová, T. Fodreková, Š. Tibenský.
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo online formou.
1. Personálne otázky
-

Dekan informoval o aktivite RSTU ohľadne otvorenia kolektívnej zmluvy. Prorektor
Uherek potvrdil, že RSTU rieši otázku zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

-

Vedúca PSO poprosila riaditeľov ústavov, aby apelovali na zamestnancov ohľadne
dočerpania dovolenky prenesenej z minulého roku. Zamestnancov, ktorí nemôžu
pracovať z domu je minimálny počet a boli by riešení ako zamestnanci s prekážkou
v práci s plnou hradenou mzdou bez nároku na stravné lístky. Prof. Janíček podporil
riešenie pokračovať s odmeňovaním za mesiac marec po starom.

-

Tajomník zdôraznil, že v rámci STU nie je spoločný postup v personálnych otázkach
a fakulty to riešia individuálne. V diskusii vystúpil prof. Kutiš, ktorý sa informoval
o postupe realizácie výberových konaní a tajného hlasovania. Prorektor Uherek vyzval
na vyčkanie na centrálne rozhodnutie z úrovne univerzity.

2. Pedagogika
-

Dekan vyzdvihol propagáciu bežiacej online výučby na webstránke FEI a poďakoval
autorovi p. Turi Nagymu. Taktiež vyzval ústavy, aby vytvorili propagáciu online výučby
na svojich webstránkach, ktoré budú následne prelinkované s fakultnou stránkou
(zodpovedný: prodekan Vargic). V diskusii vystúpili prof. Pavlovičová, prof. Donoval,
prof. Kutiš a prof. Rozinaj.

-

Dekan otvoril otázku online výučby matematiky, kde sú vyučujúci zvyknutí prednášať
formou písania na tabuľu. Doc. Drozda informoval, že matematika sa na ústave nateraz
učí korešpondenčnou formou, a z hľadiska počtu študentov je ťažké realizovať štúdium
formou zadaní. Prodekan Vargic navrhol v prvej etape vyhotovovať videozáznam
z prednášok (napríklad s pomocou televízie mc2), ktorý sa následne zverejní študentom
a dohodol už prvých prednášajúcich na prípravu videí. V druhej etape sa môže prejsť na
online prednášanie prostredníctvom elektronických tabúľ/tabletov. V diskusii vystúpil
prof. Rozinaj, ktorý zdôraznil, že na fakulte je potrebné vytvoriť miestnosti vybavené na
online prednášanie a informoval, že jedna taká miestnosť už bola vytvorená. Prof. Nečas
informoval, že prednášky z fyziky prebiehajú cez Google meet. Prorektor Uherek otvoril
otázku zapájania sa Erasmus študentov do online výučby. Prodekan Telek informoval
o situácii v televízii mc2 so zákazom vstupu pre zamestnancov. Prof. Rozinaj vyjadril
presvedčenie, že fakulta je schopná realizovať nahrávanie prednášok aj bez pomoci
televízie mc2, a predviedol ukážku miestnosti pripravenej na online prednášky priamo
na KD. V diskusii vystúpili prof. Oravec, prof. Kutiš, tajomník Miklovič, doc. Drozda a prof.
Rozinaj. Dekan požiadal prodekana Vargica, aby dohodol prednášajúceho, ktorý vyskúša
nahranie takejto prednášky.

-

Dekan otvoril otázku realizácie skúšok. Prodekanka Eleschová zdôraznila, že zmena
hodnotenia (bodovania) a podmienok udelenia zápočtu/skúšky musí byť študentom
oznámená do 3.4.2020, zatiaľ čo o forme skúšky sa môže rozhodnúť neskôr. Taktiež
zdôraznila, že zabezpečenie skúšok by malo byť v kompetencii zodpovedného za
predmet. V diskusii vystúpili prof. Kutiš, prof. Pavlovičová, prodekan Vargic, prof.
Rozinaj, prof. Janíček, doc. Bittera a doc. Miklovičová.

-

Dekan otvoril otázku evidencie dochádzky študentov na online cvičeniach v AIS.
V diskusii vystúpili doc. Eleschová, doc. Miklovičová, prof. Kutiš, PhDr. Rovanová. Prof.
Hubinský navrhol zrealizovať kontrolu prítomnosti na konci cvičenia/prednášky.

-

Prodekanka Eleschová navrhuje spustiť v AIS anketu pre študentov o zhodnotení kvality
online výučby.

-

V diskusii vystúpili prof. Kutiš, prof. Rozinaj a doc. Drozda, ktorý pripomenul, že
zamestnanci a študenti nemajú povinnosť mať internetové pripojenie. Reagovali prof.
Rozinaj, dekan, tajomník, prof. Pavlovičová, prof. Janíček, doc. Donoval a Ing.
Ostrihoňová.

3. Rôzne
-

Prof. Kutiš otvoril otázku realizácie objednávok a verejného obstarávania v rámci
bežiacich výskumných projektov. V diskusii vystúpili dekan a prodekanka Stopjaková.

-

Prof. Janíček informoval o postupe prípravy a podpisu materiálov a dokumentov nového
projektu CE. Taktiež sa poďakoval všetkým zamestnancov, ktorí boli nápomocní v rámci
revitalizácie A-bloku a T-bloku.

-

Prodekan Telek informoval, že bol zverejnený dodatok č.6 ku ZoD, takže stavba môže
pokračovať aj čo sa týka revitalizácie striech. Taktiež informoval, že podľa výsledkov
z posledného kontrolného dňa, stavba pokračuje podľa plánu.

-

Prof. Rozinaj otvoril otázku evidencie zamestnancov počas obdobia práce z domu.
Reagovala Ing. Ostrihoňová a tajomník, ktorí ponúkli prípravu elektronického výkazu
dochádzky.

-

Prof. Pavlovičová informovala o prototypovom vývoji pľúcneho ventilátora
zamestnancami ÚRK.

-

Dekan informoval, že nasledujúce stretnutie KD bude o dva týždne: 14.4. 2020.

Na záver dekan poďakoval všetkým za účasť na online stretnutí KD.
Zapísala: V. Stopjaková

