
Doplnený zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 16.6. 2020 

 

Prítomní: M. Oravec, P. Telek, V. Stopjaková, E. Miklovičová, Ž. Eleschová, 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. 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD. 

Bod 1 – Mimoriadna situácia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

Dekan informoval o novom dodatku k usmerneniam a dokumentom STU k opatreniam v súvislosti 
s pandémiou COVID-19. Podľa dodatku č. 4 k Príkazu rektora 1/2020 skončila dňom 14.6.2020 možnosť 
dohodnutia so zamestnancami prácu doma, príp. poskytnúť pracovné voľno, citácia (Príkaz rektora 
1/2020, Prvá časť, bod 3): „S účinnosťou od 15.06.2020 sú možné opatrenia uvedené v tomto bode 
použiť len vo výnimočných prípadoch, a to len podľa písm. b) a c) tohto bodu.“ 
V zmysle ustanovení § 250b Zákonníka práce, citácia: 

§ 250b 
(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov 

po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti s odchýlkami uvedenými v 
odsekoch 2 až 7. 

(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného 
predpisu 
a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to 

dohodnutý druh práce umožňuje, 
b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh 

práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré 
neumožňujú výkon práce z domácnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že ak by nejaký zamestnanec potreboval vykonávať prácu doma, resp. čerpať 
pracovné voľno MUSÍ O TO POŽIADAŤ DEKANA FAKULTY formou písomnej žiadosti, prostredníctvom 
svojho nadriadeného, ktorý priamo na žiadosti uvedie svoje stanovisko, odôvodnenie k uvedenej 
žiadosti. 
 
Tajomník informoval, že zoznamy zamestnancov pre vstup do budovy fakulty budú zrušené. Každý 
zamestnanec/študent vstupujúci do budovy sa bude identifikovať preukazom zamestnanca/študenta 
FEI. Návštevy musia byť nahlásené deň vopred do 13:00. Taktiež ostáva v platnosti meranie teploty 
vstupujúcim na vrátniciach. Zamestnanci sú povinní evidovať sa v dochádzkovej knihe. Naďalej platí 
povinnosť nosiť rúško v interiéri budovy fakulty. 
 
Dekan informoval, že smernica rektora o ekonomických opatreniach ostáva naďalej v platnosti. 
Prof. Janíček informoval, že pracovníci stavby budú opätovne poučení o trvajúcej povinnosti nosiť 
rúško vnútri budovy. V diskusii vystúpili prof. Uherek, prof. Rozinaj, doc. Miklovičovičová, prof. Kutiš, 
doc. Bittera, prof. Oravec, prof. Pavlovičová, prof. Janíček, doc. Eleschová. 

Uznesenie: Kolégium dekana neodporúča prezenčnú formu skúšok, vrátane bakalárskej štátnej skúšky. 



Bod 2 – Pedagogika 

Štátne skúšky 

Dekan poďakoval prodekanke Miklovičovej za zabezpečenie bezproblémového a hladkého priebehu 
inžinierskych štátnych skúšok, ktoré prebehli online. Prodekanka Miklovičová vyzvala riaditeľov 
k dodaniu podkladov pre návrhy na udelenie Ceny rektora, a taktiež poďakovala všetkým prítomným 
za ústretovosť a pomoc pri zabezpečení štátnych skúšok.  

Prof. Rozinaj otvoril otázku výkladu zákona a usmernenia z R-STU ohľadne postupu pri návrhoch 
zloženia komisií pre štátne skúšky a oponentov pre dizertačné práce. V diskusii vystúpili 
doc. Miklovičová, prof. Oravec, prof. Uherek, prof. Stopjaková, prof. Donoval a prof. Oravec. Kolégium 
dekana sa uznieslo, že fakulta odkomunikuje smerom k R-STU, že  interpretáciu súvisiacich zákonov zo 
strany STU nepovažuje za šťastnú a žiada jej prehodnotenie. 

Prijímacie skúšky na inžinierske a doktorandské štúdium 

Prodekanka Miklovičová informovala, že pokyny k prijímacím skúškam na inžinierske a doktorandské 
štúdium bude rozposlané riaditeľom/garantom v priebehu tohto týždňa. Prodekanka Eleschová 
informovala, že do najbližšieho zasadnutia AS FEI STU bude predložený návrh Ďalších podmienok 
prijímania na bakalárske štúdium. 

 

Bod 3 – Zasadnutie AS FEI STU a zhromaždenie Akademickej obce FEI 

Predseda AS FEI STU prof. Hubinský informoval o príprave najbližšieho zasadnutia senátu. 
Predsedníctvo AS FEI STU sa bude konať dňa 23.6.2020 o 13:00 v B-klube FEI STU, po ktorom od 14:00 
bude nasledovať verejný prenos (cez dopredu zverejnenú linku) zo zhromaždenia Akademickej obce, 
na ktorom bude prednesená Výročná správa o činnosti fakulty v roku 2019. V diskusii vystúpili prof. 
Rozinaj, prof. Pavlovičová, prof. Oravec. Členovia AS FEI STU budú vyzvaní k sledovaniu prenosu.  

Zasadnutie AS FEI STU sa bude konať 30.6.2020. 

 

Bod 4 – Rozpis dotácie STU na rok 2020 a návrh rozpisu dotácie na FEI 

Dekan informoval, že je k dispozícii verzia 7 rozpisu dotácie STU na rok 2020. Na základe požiadavky 
dekanov vykonať analýzu prostriedkov vyčlenených na účelové položky a prehodnotiť rozpočet 
samotného R-STU, bol rozpočet R-STU upravený a zredukovaný. Taktiež informoval, že bol zrušený 
Fond obnovy, tvorený z dotačných prostriedkov. Pôvodne mala fakulta dostať z Fondu obnovy 340 tisíc 
EUR. Dekan informoval, že suma 288 tisíc EUR, ktorou mala fakulta pôvodne prispieť do fondu, bude 
použitá na rekonštrukciu plavárne v tomto a nasledujúcom roku. 

Dekan informoval o finalizácii rozpisu dotácie na ústavy, napočítavanie výkonov je už ukončené a sumy 
pre mzdové prostriedky budú v priebehu týždňa stanovené. Predpokladaný medziročný nárast 
prostriedkov na mzdové náklady ústavov bude približne 500 tisíc EUR. Tajomník zdôraznil, že návrh 
rozpočtu je výsledkom mnohých stretnutí vedenia a širokej diskusie, v rámci ktorej došlo k dôkladnej 
analýze mechanizmu tvorby finančného plánu fakulty a rozpisu dotácie na ústavu. Taktiež odporučil 



riaditeľom šetriť mzdové prostriedky pre prípadne výpadky zdrojov a dotácie v budúcom roku.  Dekan 
vyzval riaditeľov, aby navýšené prostriedky čerpali rozumne a uprednostňovali vyplácanie mzdových 
prostriedkov formou odmien pred nárokovateľnými zložkami mzdy. V diskusii vystúpili doc. Bittera, 
prof. Donoval, Mgr. Lackovič, Mgr. Lackovič, prof. Oravec.  

Prodekanka Eleschová informovala, že na STU sa pripravuje nová metodika započítavania výkonov 
medzi fakultami, ktorá  nie je výhodná pre zabezpečovanie predmetov s nízkym počtom kreditov (napr. 
zabezpečovanie Telesnej kultúry pre FIIT). 

 

Bod 5 – Rôzne 

Dekan informoval o záveroch z posledného Kolégia rektora a zdôraznil dôležité časti, týkajúce sa apelu 
na zvyšovanie výkonov a redukciu počtu zamestnancov na fakultách. Prodekan Vargic, ktorý sa KR 
osobne zúčastnil namiesto dekana informoval, že STU očakáva zníženie výšky dotácie v budúcom roku 
o 10-15%. V diskusii vystúpili doc. Drozda, doc. Miklovičová, prof. Uherek, Ing. Telek, prof. Stopjaková, 
prof. Oravec, prof. Hubinský. Následne Prof. Rozinaj navrhol zorganizovať samostatné KD k tejto téme. 

Prof. Janíček informoval o rokovaniach v rámci vedenia STU a AS STU v súvislosti so situáciou na FIIT. 

Nasledujúce zasadnutie Kolégia dekana bude 7.7.2020.  

 

Zapísala: V. Stopjaková         dňa 19.6.2020 
Overila: Ž. Eleschová 


