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Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 28.4.2020  
 
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. Janıč́ek, V. Kutiš, J. Pavlovičová, P. Lackovič, F. Uherek, J. Kardoš, D. Donoval.  
 
Hostia: M. Ostrihoňová, T. Fodreková.  
 
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo online formou. 
 

Bod 1 – Pedagogika 

1.1 Stav výučby v dištančnej metóde vzdelávania na FEI 

₋ Prodekan Vargic informoval o realizácii prednášok z Matematiky, prednášky sa nahrávajú 
v priestoroch UMIKT, 2x do týždňa, prednášajú doc. Marko a doc. Rudolf. 

₋ Doc. Drozda informoval o priebehu výuky v ostatných predmetoch na UIM. 

₋ Prof. Pavlovičová a Prof. Rozinaj zdôraznili dôležitosť prednášok a prof. Rozinaj spomenul 
aj výsledky prieskumu realizovaného z úrovne STU o dištančnej metóde vzdelávania. 

₋ Prodekanka Eleschová informovala, že sa v dňoch 15.4. – 22.4. 2020 uskutočnil  
e-prieskum na FEI STU, v ktorom mohli študenti vyjadriť názor na vzdelávanie v súčasných 
podmienkach a uviedla niekoľko záverov: 

▪ zúčastnilo sa málo študentov, 11% v bakalárskom štúdiu a 7% v inžinierskom štúdiu, 
▪ ohodnotených však bolo cca 78% predmetov v bakalárskom štúdiu a cca 75% 

predmetov v inžinierskom štúdiu, 
▪ k niektorým predmetom sa vyjadrilo veľmi málo študentov a odpovede k niektorým 

predmetom boli rozporuplné, 
▪ z prieskumu vyplynulo, že výuka prebieha online vo viac ako 50% predmetov 

bakalárskeho štúdia a v inžinierskom štúdiu cca 67% predmetov, 
▪ výuka vo väčšine predmetov prebieha rovnako často ako v prezenčnej forme, 
▪ online výuka prebieha najviac v Google Meet a v MS Teams. 

1.2 Odovzdávanie záverečných prác a štátne skúšky 

₋ Prodekanka Miklovičová informovala o novele Zákona o vysokých školách s účinnosťou 
od 25.4.2020, v ktorej sú uvedené aj osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu a informovala aj o príprave Dodatku č. 1 k 
Študijnému poriadku STU v kontexte zmien v Zákone a mimoriadnej situácie, ktorý má 
byť schválený na najbližšom Kolégiu rektora a následne v AS STU. Informovala aj 
o pripravovanom metodickom usmernení k odovzdávaniu záverečných prác a 
organizácii štátnych skúšok v letnom semestri ak. roka 2019/2020 na STU v Bratislave, 
ktoré má byť taktiež schválené na najbližšom Kolégiu rektora.  
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₋ Prodekanka Miklovičová uviedla aj informácie k postupu a náležitostiam odovzdávania 
záverečných prác, ako aj o priebehu štátnych skúšok, najdôležitejšie:  

▪ záverečné práce sa budú odovzdávať len elektronicky do AIS s nepodpísaným 
zadaním, 

▪ podpísané zadanie záverečnej práce, ako aj podpísanú licenčnú zmluvu budú študenti 
doručovať poštou, termín na doručenie bude ešte stanovený, ústavy majú uviesť 
pracovníka, na ktorého meno budú uvedené dokumenty doručované, 

▪ v prípade, že je ešte potrené urobiť zmeny v zadaniach, je ich nutné uskutočniť 
urýchlene, 

▪ štátna skúška bude prebiehať formou videokonferencie, preferovaný je Google Meet, 
na ktorý má STU licenciu, 

▪ pre každú komisiu budú potrebné 3 videokonferencie, dve pre verejnú obhajobu 
(prístup s možnosťou sa zapojiť do diskusie a priamy prenos), tretia pre neverejné 
zasadnutie komisie, linky musia byť zverejnené min. 14 dní pred konaním štátnej 
skúšky, 

▪ zápis zo štátnej skúšky musí byť v písomnej forme a podpísaná všetkými členmi 
komisie, môže byť vyhotovený vo viacerých rovnopisoch, 

▪ až po uzavretí (podpísaní) zápisu bude možné ukončiť štúdium danému absolventovi, 
▪ ďalšie technické detaily budú včas zaslané na jednotlivé pracoviská a garantom ŠP. 

₋ K priebehu štátnych skúšok prebehla diskusia: 
▪ prof. Rozinaj navrhol, aby boli nominovaní náhradníci na predsedov komisií pre 

prípad technických problémov pri zasadnutí komisie, 
▪ prof. Kutiš otvoril otázku možnosti zasadnutia komisií na fakulte, najmä preto, aby sa 

čo najrýchlejšie zabezpečilo vyhotovenie a podpísanie zápisov zo štátnej skúšky, 
▪ prodekanka Miklovičová uviedla, že by bolo možno vhodné, aby predseda komisie a 

tajomník boli prítomní na fakulte v čase konania štátnic a upozornila na nominovanie 
tajomníkov do komisií, ktorí sú väčšinou doktorandi, aby boli dostupní v Bratislave. 

1.3 Rôzne k pedagogike 

₋ Dekan otvoril otázku technického zabezpečenia skúšok, poveril prodekana Vargica, aby do 
4.5.2020 urobil prehľad možností realizovania skúšok a rozposlal ich na jednotlivé 
pracoviská. 

₋ Prodekanka Miklovičová informovala o vznesení pripomienky RVŠ SR k navrhovanému 
sadzobníku poplatkov SAAVŠ k neprimeranej výške poplatkov a chýbajúcemu zdôvodneniu. 
Ďalej uviedla, že v ČR nie sú žiadne poplatky. 

₋ Prodekanka Eleschová informovala o aktuálnom počte prihlášok, údaje sú prílohou 
k tomuto zápisu. 

₋ Dekan otvoril tému technického zabezpečenia tajného hlasovania pre rokovania AS a VR, 
a pre habilitačné a inauguračné konania. Skonštatoval, že niekoľkokrát žiadal o usmernenie 
z úrovne R STU, usmernenie stále nie je a Helios Voting je prvýkrát spomenutý v rámci 
štátnych skúšok až v rámci najbližšieho Kolégia rektora. 

▪ Prodekanka Stopjaková informovala, že príprava hlasovania prostredníctvom Helios 
Voting je potrebná min. 24 hodín pred spustením. 

▪ Prof. Janíček uviedol, že na ŽU a TUKE sú už stanovené pravidlá pre hlasovanie v rámci 
habilitačných a inauguračných konaní. 
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Bod 2 – sprístupnenie laboratórií a uvoľnenie vstupu na FEI 

₋ Dekan informoval o metodickom usmernení z R STU o sprístupnení laboratórií a o príprave 
zjemnení opatrení pre vstup na FEI. 

▪ Prodekanka Stopjaková oslovila ústavy, aby zaslali návrhy laboratórií, ktoré budú v 
obmedzenom režime sprístupnené, a počty zamestnancov a študentov, ktorí budú do 
predmetných laboratóriách vstupovať a pod. Poznamenala, že daný proces nebol 
dobre koordinovaný zo strany rektorátu. 

▪ Prorektor Uherek uviedol, že na vedení STU bolo spomenuté, že FEI  je jediná fakulta, 
ktorá nedala informáciu, ktoré laboratória sú/budú sprístupnené.  

▪ Dekan sa pripojil k stanovisku prodekanky Stopjakovej o zlej koordinácii tohto 
procesu zo strany rektorátu. 

▪ Prof. Rozinaj upozornil, že je nevyhnutná koordinácia z úrovne vedenia FEI, koľko 
pracovníkov a kedy môže vstúpiť na fakultu. 

▪ Tajomník informoval, že pripravil návrh uvoľnenia vstupu na FEI, ktorý reflektuje 
aktuálnu situáciu v SR, počet vstupov na pracoviská sa odvíja od počtu pracovníkov 
na ústave. Návrh bol prerokovaný priamo na KD a bude v platnosti od 29.4.2020. 
Návrh je prílohou k tomuto zápisu. 

▪ Prof. Kutiš dal návrh, aby formulár na vstupy na FEI bol elektronický. Tajomník 
zabezpečí vytvorenie online formulára. 

 

Bod 3 – Personálne otázky 

₋ Tajomník uviedol tému gastrolístkov a ich odovzdávania zamestnancom. 
▪ Prebehla diskusia k možnostiam odovzdávania gastrolístkov zamestnancom. 
▪ Ing. Ostrihoňová poznamenala, že je možné oddialiť odovzdanie gastrolístkov. 
▪ Záver z diskusie je, že zamestnanci, ktorí budú mať povolení vstup na FEI, budú 

vyzvaní OĽZ, aby si gastrolístky prišli prevziať na dekanát. 

₋ Dekan otvoril otázku stanovenia „prekážky v práci“ pre pracovníkov, ktorí nemôžu 
vykonávať prácu z domu. 

▪ Ing. Ostrihoňová uviedla, že sú možné 2 varianty: 100% mzdy alebo 80% mzdy, oba 
bez nároku na gastrolístky. Prekážku v práci s 80% mzdy je možné stanoviť od 
1.5.2020. 

▪ Tajomník vyzval riaditeľov ústavov a inštitútov, aby prehodnotili a stanovili 
pracovníkov na 80% mzdy. Informácie majú zaslať Ing. Ostrihoňovej. 

 

Bod 4 – Projekt ACCORD 

₋ Dekan vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k aktuálnemu stavu projektu ACCORD – k časti 
veda a laboratóriá. 

▪ Doc. Bittera uviedol, že v polovici marca bol urobený prieskum trhu. 
▪ Doc. Drozda skonštatoval, že o stave časti IKT nemá žiadne informácie. 
▪ Prof. Pavlovičová uviedla, že sa pripravuje VO, ale len úpravu priestorov. 
▪ Prof. Donoval nemá informácie o stave VO. 
▪ Doc. Donoval informoval, že sa začnú pripravovať ŽoP pre ACCORD od mája a bude 

snaha o čo najrýchlejšie čerpanie prostriedkov z projektu. Zároveň uviedol, že sa na 
úrovni administratívnych kapacít na referáte projektu ACCORD rozbehli požiadavky 
na vedúcich laboratórií na prieskumy trhu. 
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Bod 5 – Revitalizácia fakulty 

₋ Prof. Janíček informoval o priebehu a koordinácii stavebných prác: zvody dažďovej vody na 
dekanáte a knižnici sú dokončené, upravuje sa plán prác, 29.4.2020 sa koná operatívna 
porada. 

₋ Prodekan Telek uviedol, že po administratívnej stránke sú všetky náležitosti stavby za FEI 
bez problémov riešené. Návrh dodatku č.7 je pripravený a zdôvodnený. Po dokončení 
stavby bude ešte potrebné doriešiť energetický certifikát budovy a vypracovať účelový 
energetický audit v zmysle požiadaviek merateľných ukazovateľov projektu ACCORD. 

₋ Prodekan Telek ďalej informoval o postupe prípravy VO na interiéry, UVO má dať 
stanovisko v rámci ex-ante posúdenia do konca mája a za predpokladu, že uvedené 
posúdenie bude kladné predpokladá spustenie VO v júni/júli 2020. 

 

Bod 6 – Rozpis dotácie STU 

₋ Dekan informoval, že je už 5. verzia rozpisu dotácie STU, v ktorej však stále nie sú 
zohľadnené pripomienky dekanov a taktiež neboli dostatočne zodpovedané otázky 
dekanov. Pripomienky sa týkajú najmä neustáleho nárastu prostriedkov vyčlenených pre 
rektorát. 

₋ Prorektor Uherek uviedol, že 25.5.2020 má byť návrh rozpisu dotácie STU na rokovaní AS 
STU a taktiež uviedol, že na vedení STU bola informácia, že dekani s poslednou verziou 
súhlasia. 

₋ Prof. Janíček informoval, že predsedníctvo AS STU možno pripraví na rokovanie AS STU inú 
verziu rozpisu dotácie. 

 

Bod 7 – Rôzne 

₋ Doc. Drozda upozornil, že v dňoch 7.5.-12.5. 2020 bude vypnutá fakultná sieť a pýtal sa 
obmedzenia prístupu do AIS a pod. 

▪ Prodekan Vargic uviedol,  že prístup do AIS bude bez problémov. 

₋ Doc. Drozda informoval o možných problémoch s personálnym zabezpečením 
opakovaných predmetov Matematika 1 a Matematika 2 z dôvodov: 1 pracovníčka je 
dlhodobo PN a budúci rok končia pracovné zmluvy 2 docentom na Odd. matematiky. 
Požiadal, aby sa otázka zabezpečenia výučby matematiky začala riešiť v predstihu a chápala 
sa ako celofakultná. 

 

 

Na záver dekan poďakoval prítomným za účasť.  

Ďalšie Kolégium dekana sa bude konať 12.5.2020. 

 

Zapísala: Ž. Eleschová 

 
 


