Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 12.5.2020
Zúčastnení: M. Oravec, 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. Janı ́ček,
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 – Mimoriadna situácia v dôsledku koronavírusu a s tým súvisiace personálne otázky
1.1. Zmiernenie opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov FEI STU na pracovisku
-

Dekan informoval o dokumentoch z úrovne R-STU:




Metodické usmernenie k uvoľneniu opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov na
pracoviskách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré bolo vydané rektorom
7.5.2020,
Krízový plán pre pracoviská Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave pri
predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2020/Krizovy_plan_pre_pracoviska__COVID_19_od_5.5.2020.pdf.

-

Dekan navrhol zmiernenie opatrení týkajúcich sa prítomnosti zamestnancov FEI STU na
pracovisku s riadeným vstupom na fakultu a dôrazom na dodržiavanie preventívnych opatrení
na zabránenie šírenia ochorenia. Vstup na fakultu bude povolený riadiacim pracovníkom a
administratívnym pracovníkom ústavov a dekanátu za podmienky, že sú v kancelárii sami. Ak
kanceláriu zdieľa viac pracovníkov, je potrebné sa striedať po dňoch. Trvalý zoznam
administratívnych pracovníkov s uvedením dní v týždni, kedy budú na pracovisku prítomní,
vyhotoví vedúci pracoviska. Vstup na fakultu bude povolený aj výskumným pracovníkom, ktorí
potrebujú pracovať v laboratóriách. Trvalý zoznam týchto pracovníkov s uvedením
laboratória, v ktorom budú pracovať, je potrebné doplniť do tabuľky, ktorú posielala
prodekanka Stopjaková v súvislosti s identifikáciou projektov, ktorých riešenie je ohrozené
krízovou situáciou. Vstup ostatných pracovníkov na fakultu bude riešený rovnakým spôsobom,
ako doteraz, t.j. nahlásením vstupu najneskôr deň vopred zápisom do tabuľky. Dekan
zdôraznil, že je nevyhnutné dôsledne dodržiavať pokyny z uvedeného dokumentu Krízový plán
pre pracoviská Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave pri predchádzaní šíreniu
ochorenia COVID-19.

-

Ing. Ostrihoňová informovala o spustení výdaja stravy len v jedálni FEI STU, pričom strava sa
bude vydávať do vlastných prinesených nádob za dodržania bezpečnostných opatrení, ktoré
budú oznámené na viditeľnom mieste - s rúškom, max. 2 osoby. Z tohto dôvodu pracovníkom
za dni, kedy budú prítomní na pracovisku, nebudú vydávané gastrolístky.
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1.2 Zamestanci s prekážkou v práci
-

Dekan informoval o nejednoznačnom usmernení zo strany rektorátu ohľadne zníženia mzdy
na 80% zamestnancom, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (prekážka na strane
zamestnávateľa).

-

Ing. Ostrihoňová informovala, že na FEI STU sa pristúpilo ku zníženia mzdy na 80% týmto
zamestnancom od 1.5.2020, za apríl to bolo 100% mzdy.

Bod 2 – Pedagogika
2.1. Stav výučby v dištančnej metóde vzdelávania na FEI
-

Prodekan Vargic informoval, že v priebehu uplynulých troch týždňov boli v priestoroch UMIKT
nahrávané prednášky doc. Marka a doc. Rudolfa – celkovo 6-7 prednášok.

-

Prodekanka Eleschová informovala, že vyučujúci, ktorých oslovila v súvislosti s výsledkami eprieskumu medzi študentami o dištančnej metóde vzdelávania, zmenili svoj postoj.
Poznamenala, že niektoré negatívne vyjadrenia študentov mohli byť spôsobené nesprávnym
pochopením formulácie odpovedí v e-prieskume.

-

Prodekanka Eleschová informovala o príprave evaluácie predmetov vyučovaných v LS
2019/2020, ktorá bude doplnená o hodnotenie výučby počas mimoriadnej situácie COVID-19.

2.2. Sumarizácia možností online skúšania
-

Prodekan Vargic vytvoril dokument, ktorý sumarizuje základné pomocné informácie pre
prednášateľov a skúšajúcich k možnostiam online skúšania v kontexte aktuálnej pandémie
ochorenia COVID-19. Dokument je prístupný na pripomienkovanie a doplnenie:
https://docs.google.com/document/d/180ad6eE938iyd9NIzwelqLmbw2xLxLfuI0wetx536e0/edit
Riaditelia oboznámia s týmto dokumentom pracovníkov svojich ústavov.

2.3 Online štátne skúšky v inžinierskom štúdiu
-

Prodekanka Miklovičová:








informovala o materiáli z R-STU, ktorý obsahuje organizačné a technické predpoklady pre
realizáciu online štátnych skúšok s využitím G-Suite na STU a špecifikáciu úloh tajomníkov
skúšobných komisií pre štátne skúšky,
upozornila, že v termíne do 14.5.2020 je potrebné zaslať P. Koláříkovi údaje o externých
členoch komisií pre štátne skúšky, potrebné na vytvorenie ich prístupu do AIS, aby mohli
využívať funkcionality AIS a G-Suite (požiadavka bola zaslaná aj mailom),
vyzvala k príprave konkrétnych termínov konania štátnych skúšok inžinierskeho štúdia
a zloženia skúšobných komisií pre štátne skúšky tak, aby do štvrtku 21.5.2020 mohli byť
vytvorené linky na online štátne skúšky a pre verejný priamy prenos, nakoľko je potrebné
zverejniť ich dva týždne pred konaním štátnej skúšky,
upozornila na dôležitosť výberu tajomníkov komisií, ktorí by mali byť technicky zdatní
používatelia AIS a G-Suite a mali by mať skúsenosti s vypĺňaním zápisu o štátnej skúške.
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2.4. Aktuálny počet prihlášok na Bc. štúdium
-

Prodekanka Eleschová prezentovala aktuálny stav podaných prihlášok k 4.5.2020. Z hľadiska
fakulty sme zaznamenali v porovnaní s minulým rokom nárast (zrejme na úkor FIIT), ale
výrazný nárast počtu uchádzačov je iba v študijnom programe Aplikovaná informatika. Počty
podaných prihlášok a ich porovnanie s rokmi 2019 a 2018 sú v nižšie uvedenej Tab. 1.

-

Prof. Rozinaj poznamenal, že sa treba koncepčne zamyslieť nad dominanciou Aplikovanej
informatiky.

-

Doc. Drozda uviedol, že vzhľadom k vysokým úväzkom na UIM z jeho pohľadu nie je možné na
študijný program Aplikovaná informatika prijať všetkých uchádzačov. Konštatoval, že nárast
počtu študentov sa v dôsledku tlmiaceho mechanizmu na finančných zdrojoch ústavu
okamžite neprejaví.

-

Prodekanka Eleschová obmedzenie počtu prijatých uchádzačov na študijný program
Aplikovaná informatika neodporúča vzhľadom k tomu, že nie je isté aký počet prijatých
uchádzačov sa na štúdium aj zapíše. Odporúča situáciu riešiť skôr odporučením študentom
prestúpiť na iný študijný program po 1. semestri štúdia, ak sa ukáže, že študijný program
Aplikovaná informatika je pre nich veľmi náročný.

-

Prof. Kutiš navrhol, že na informatike by mohli participovať aj iné ústavy formou vytvorenia
domén v študijnom programe, čím by informatika získala aj iné technické pozadie.
ŠP

podané prihlášky
k 4.5.2020

B-AM

94

2019 po 2. kole
131

2018 po 2. kole
120

B-API
B-ELN

756
82

625
76

659
78

B-ENE

64

81

82

B-ET
B-JFI

79
31

67
24

69
40

B-RK
B-TLK

160
82

187
132

186
141

1348

1323

1375

Tab. 1 Počty podaných prihlášok na Bc. štúdium

Bod 3 – Financie
3.1. Rozpis dotácie STU
-

Dekan:






informoval, že na 5. verziu rozpisu dotácie STU dekani 30.4.2020 reagovali listom, v ktorom
opätovne požadovali zníženie účelových položiek STU na úroveň roku 2018. Následne bola
z rektorátu dňa 6.5.2020 zaslaná verzia 6, v ktorej bol pokles účelových prostriedkov o 200
tis., avšak bez zdôvodnenia tvorby jednotlivých položiek,
informoval, že verzia 6 bola navrhnutá na zasadnutí PAS STU dňa 11.5.2020 na zaradenie
do programu rokovania AS STU – rozhodnutie o zaradení je na dekanoch, pričom dekani
majú k tejto téme stretnutie s rektorom dňa 12.4.2020 popoludní,
poďakoval doc. Bitterovi za pripomienkovanie jednotlivých verzií rozpisu dotácie STU.
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-

Prof. Janíček informoval o príprave pozmeňovacieho návrhu s podobnými pripomienkami, ako
majú dekani a o rokovaní o potenciálnej podpore fakúlt.

3.2. Rozpočet FEI STU
-

Dekan informoval o príprave rozpočtu FEI STU. Sú pripravené nápočty pedagogických aj
vedeckovýskumných výkonov jednotlivých ústavov, čaká sa iba na aktualizáciu údajov
o podnikateľskej činnosti. Zámerom je, aby na ústavy išlo tento rok viac peňazí ako doteraz –
predpoklad je cca o 2,5%, ale bude to závisieť aj do výsledného rozpisu dotácie STU.

-

Tajomník informoval, že do konca týždňa zašle na ústavy informácie o ich výkonoch
a mzdovom limite. Skonštatoval, že situácia v dôsledku realizácie projektu ACCORD nedovolí
robiť v rozpočte veľké skoky, ale valorizácie budú tento rok pokryté.

-

Prodekanky Stopjaková a Eleschová informovali o nápočte výkonov ústavov v oblasti
pedagogiky a výskumu.

Bod 4 – Informácie o stavbe
-

Prof. Janíček informoval, že na bloku A sa pracuje na montáži žalúzií a vyčistení priestorov, čo
by malo byť ukončené do 2 týždňov. Dokončuje sa aj blok T. Začali sa robiť posluchárne,
následne sa bude pokračovať na chodbách. Do septembra by mohla byť fakulta hotová. Vyzval
riaditeľov ústavov na bloku A, aby mu zaslali prípadné pripomienky.

Bod 5 – Rôzne
-

Nasledujúce zasadnutie Kolégia dekana bude 26.5.2020 online formou.

-

Zasadnutie Vedeckej rady FEI STU bude 2.6.2020 online formou.

-

Prodekanka Stopjaková uviedla, že v súvislosti so zasadnutím VR FEI STU treba vyriešiť
prezentácie a hlasovanie. Dekan odporučil na nie tajné hlasovanie využiť Google Vote,
odporúčal však vopred urobiť skúšku za účasti všetkých členov VR.

-

Prof. Rozinaj sa v súvislosti s pripravovanou habilitáciou Ing. Rakúsa informoval, či je na tajné
hlasovanie oficiálne odporučený Helios Voting.

-

Doc. Drozda informoval o technických problémoch týkajúcich sa serverov umiestnených na
bloku E. Odporučil premyslieť ďalšiu stratégiu riešenia havarijných stavov a údržby serverov.

-

Dekan informoval, že 5.5.2020 bolo za účasti guvernéra NBS (Národnej banky Slovenska)
a dekana FEI STU podpísané Memorandum o spolupráci medzi NBS a FEI STU v oblasti umelej
inteligencie, softvéru a bezpečnosti. Sú v ňom zadefinované témy spolupráce na najbližšie
obdobie a spolupráca by mala pokračovať aj ďalej. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na
jeho príprave z UIM, prodekanovi Telekovi a aj pracovisku 2 SP.

Na záver dekan poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: prod. E. Miklovičová
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