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Zápis z Kolégia dekana konaného dňa 02.02.2021 
 
Prítomní: Daniel Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, František Uherek, Gregor Rozinaj, Ivan Hotový, 
Ján Kardoš, Jarmila Pavlovičová, Jaroslav Polec, Ľubica Rovanová, Martin Donoval, Martin Drozda, Mikuláš 
Bittera, Miloš Oravec, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, Peter Telek, Radoslav Vargic, René 
Harťanský, Viera Stopjaková, Vladimír Kutiš, Vladimír Nečas, Zuzana Záňová, Žaneta Eleschová  
 
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD. 

Bod 1 – Informácia - aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 

Tajomník fakulty informoval o aktuálnej situácii s Covid-19. Odporúča, aby sa zachovala v čo najväčšej miere 
práca z domácnosti a navrhol zachovať systém udeľovania výnimiek pre vstup do budovy FEI. 

Bod 2 – Akreditácia - aktuálna situácia 

Dekan uviedol, že na rokovaní AS STU konaného dňa 1.2.2021 sa materiály súvisiace s  VSK ešte neprerokovali. 
Sú navrhnuté v programe zasadnutia AS, ktoré sa bude konať 8.2.2021.  

Doc. Bittera informoval o aktuálnej situácii v procese akreditácie. Uviedol, že materiály VSK majú byť podľa 
harmonogramu schvaľované na VR STU dňa 22.2.2021. Informoval, že pre nové ŠP je potrebné v  najbližšom 
čase navrhnúť členov do pracovných skupín Rady VSK a pripraviť ďalšie materiály ako opis ŠP, profil 
absolventa a pod. Uviedol, že dokumenty k príprave ŠP zverejní na zdieľanom Google disku.  

Prod. Miklovičová informovala, že na porade prodekanov dňa 12.2.2021 budú prerokované pripravované 
vzorové dokumenty k akreditácii. 

Prod. Miklovičová požiadala, aby materiály k ŠP boli odovzdávané aj v editovateľnej forme.  

Doc. Bittera otvoril otázku poskytovania ŠP v anglickom jazyku. Prod. Miklovičová uviedla, že rektorát STU 
navrhuje, aby na fakultách bol aspoň 1 ŠP v každom stupni štúdia akreditovaný aj v anglickom jazyku. 

Dekan informoval, že VSK by na STU mali platiť od 25. – 26.2.2021  a upozornil, že s tým úzko súvisia HaI 
konania a výberové konania na STU. 

Bod 3 – Prerokovanie zámeru na vytvorenie nového študijného programu Aplikovaná elektrotechnika v 2. 
stupni štúdia 

K danému bodu bol prizvaný kandidát na garanta prof. Harťanský, ktorý sa vyjadril k predkladanému zámeru. 
Návrh nového ŠP súvisí so zmenou sústavy ŠO.  ŠP Aplikovaná elektrotechnika je existujúci ŠP, avšak vzhľadom 
k zmenenej sústave študijných odborov je potrebné zmeniť študijný odbor, v ktorom sa bud e študijný 
program poskytovať. 

Členovia Kolégia dekana FEI prerokovali zámer na vytvorenie nového ŠP Aplikovaná elektrotechnika v 2. 
stupni štúdia, bez pripomienok. 

Bod 4 – Prerokovanie zámeru na vytvorenie nového študijného programu Kozmické inžinierstvo v 2. a 3. 
stupni štúdia 

K danému bodu bol prizvaný kandidát na garanta prof. Hotový, ktorý sa vyjadril k predkladanému zámeru. 
Návrh nového ŠP súvisí so zmenou sústavy ŠO.  ŠP Kozmické inžinierstvo je existujúci ŠP, avšak vzhľadom k 
zmenenej sústave študijných odborov je potrebné zmeniť študijný odbor, v ktorom sa bude študijný program 
poskytovať. 

Členovia Kolégia dekana FEI prerokovali zámer na vytvorenie nového ŠP Kozmické inžinierstvo v 2. a 3. stupni 
štúdia, bez pripomienok. 

  



2 z 3 
 

Bod 5 – Prerokovanie zámeru na vytvorenie nového študijného programu Informačné a komunikačné 
technológie v 1. stupni štúdia 

K danému bodu bol prizvaný kandidát na garanta prof. Polec, ktorý sa vyjadril k predkladanému zámeru. 
Návrh nového ŠP súvisí so zmenou v existujúcom študijnom programe, z čoho najvýznamnejšou je zmena 
názvu, ktorá lepšie reflektuje študijný odbor, v ktorom sa študijný program realizu je. 

Členovia Kolégia dekana FEI prerokovali zámer na vytvorenie nového ŠP Informačné a komunikačné 
technológie v 1. stupni štúdia, bez pripomienok. 

 

Prod. Miklovičová uviedla, že študenti aktuálneho ŠP Aplikovaná elektrotechnika, ktorý je v súčasnosti 
akreditovaný v dvoch ŠO: Elektrotechnika a Strojárstvo, budú môcť po akreditovaní nového ŠP Aplikovaná 
elektrotechnika v ŠO Elektrotechnika zmeniť ŠP („prestúpiť“) a pokračovať v štúdiu. Zmena študijného 
programu z aktuálneho ŠP Kozmické inžinierstvo v ŠO Doprava na nový ŠP Kozmické inžinierstvo v ŠO 
Elektrotechnika bude ešte doriešená, pretože v zmysle platnej legislatívy študent môže zmeniť ŠP len 
v danom ŠO. Taktiež uviedla, že z daného dôvodu neodporúča otvoriť prijímacie konanie v  ŠP Kozmické 
inžinierstvo v 2. a 3. stupni štúdia v AR 2021/2022. 

Bod 6 – Pedagogika - stav príprav výučby v LS ak. roku 2021/22 

Dekan pripomenul platný Príkaz rektora č. 2/2021-PR „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a 
prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester akademického roka 2020/2021“. 
Uviedol, že daný materiál FEI pripomienkovala (materiál bol prerokovaný na pracovnom stretnutí k akreditácii 
konaného dňa 19.01.2021). Najdôležitejšia výhrada bola, aby organizácia pedagogického procesu pri 
prechode na prezenčné štúdium na fakulte bola výhradne v kompetencii dekana. Pripomienky neboli 
akceptované. 

Dekan informoval, že v MS Teams bol zvýšený počet účastníkov z 300 na 1000. 

Prod. Eleschová a prod. Miklovičová informovali o príprave výučby v LS: 

• Rozvrh je pripravovaný aj s miestnosťami a bude tak pripravená pre prípad prechodu dištančnej 
výučby na prezenčnú. 

• Spresnený harmonogram LS je zverejnený na webe  
https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/harmonogram-uvodu-do-
studia.html?page_id=3692. 

• Vzhľadom na to, že nie je možné predpovedať, odkedy budú môcť študenti pracovať v  laboratóriách, 
je potrebné zvážiť úpravu zadaní BP a DP. Úprava je možná do 15.3.2021, zmenu zadania je nutné 
konzultovať s garantom ŠP, zmena je možná len so súhlasom garanta ŠP. K danému prebehla 
diskusia. 

Prod. Eleschová poďakovala za realizáciu hospitácií a požiadala o vytvorenie harmonogramu hospitácií v LS. 

Prebehla diskusia k zabezpečeniu online vyučovania, najmä veľkých skupín. Diskutovalo sa taktiež o  realizácii 
skúšok.  

Prod. Miklovičová požiadala o zaslanie podkladov k prijímaciemu konaniu v inžinierskom štúdiu, termín je 
5.2.2021. Taktiež uviedla, že je potrebné sa vyjadriť k dokumentu „Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
inžinierskych študijných programov na FEI STU pre AR 2021/2022“, ktorý musí byť do 31.3.2021 schválený 
v AS FEI. 

  

https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/harmonogram-uvodu-do-studia.html?page_id=3692
https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/harmonogram-uvodu-do-studia.html?page_id=3692
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Bod 7 – Rôzne 

Dekan informoval o spoločnom stretnutí manažmentov UK, SAV a STU dňa 21.1.2021. 

Dekan otvoril otázku navrhovanej novely VŠ. K  danému prebehla diskusia. Prítomní senátori AS STU 
informovali o uznesení AS k tejto novele. 

Prod. Telek informoval o procese revitalizácie interiérov FEI.  Uviedol, že 27.1.2021 boli predložené ponuky 
od 3 uchádzačov, aktuálne prebieha proces kontroly predložených ponúk. Prod. Telek predpokladá, že 
začiatok realizácie stavby by mohol byť v apríli/máji 2021.  

Doc. Drozda sa vyjadril podľa neho k nerovnomernému využívania projektu Accord jednotlivými ústavmi FEI. 
K danému prebehla diskusia. Dekan požiadal, aby pri návrhoch podobných projektov bola vždy koordinácia 
z úrovne fakulty. 

Mgr. Lackovič sa zaujímal o možnosti pokračovania opláštenia budovy FEI. 

Doc. Bittera uviedol, že návrh rozpočtu FEI na 2021 by mal byť približne na rovnakej úrovni ako 
v predchádzajúcom roku. 

 

Najbližšie termíny: 

9. 2. 2021 - Vedecká rada FEI – schvaľovanie zámerov nových ŠP a Rád nových ŠP 
16.2. 2021 - stretnutie vedenia FEI 
2. 3. 2021 - Kolégium dekana – prerokovanie zámerov na zosúladenie existujúcich ŠP  
9. 3. 2021 - Vedecká rada FEI – schvaľovanie zámerov na zosúladenie existujúcich ŠP  

  Termín môže byť upravený, ak sa VR STU nebude konať 15.3.2021. 
 
Dekan poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Zapísala: Ž. Eleschová 
Overil: R. Vargic 
 


