
 

 

Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 26.04.2022  

Prítomní: Miloš Oravec, Martin Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, František Uherek, Gregor 
Rozinaj, Jarmila Pavlovičová, Ján Kardoš, Daniel Donoval, Ľubica Rovanová, Martin Drozda, Tomáš 
Tomčo, Mikuláš Bittera, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, Peter Telek, Radoslav Vargic, 
Viera Stopjaková, Vladimír Kutiš, Vladimír Nečas, Zuzana Záňová, Stanislav Sojak 
 
 
1. Otvorenie 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou. 
 
2. Skúškové obdobie prezenčnou formou 

- Dekan informoval o záveroch z posledného KD týkajúceho sa skúškového obdobia prezenčnou 

formou.  

- Informoval aj o negatívnom postoji k danej forme skúšok a v tejto veci upozornil na určitú 

formu ovplyvňovania študentov zamestnancami FEI STU. Ak by bol postoj fakulty jednotný, 

skúšky by bolo možné zabezpečiť prezenčne. 

- Uviedol, že na začiatku semestra neboli deklarované špecifické technické požiadavky potrebné 

na zabezpečenie prezenčnej formy skúšok a pre krátkosť času už nebude možné ich zabezpečiť. 

- Vyjadril aj obavu, že študenti 1. a 2. ročníkov Bc. štúdia doteraz nemali prezenčnú výučbu 

a prezenčná forma skúšok by mohla byť pre nich z rôznych ohľadov veľmi komplikovaná. 

 

Diskusia: 

- Prof. Kutiš sa informoval, či sa odporúča online forma skúšok pre 1. a 2. ročník Bc. 

štúdia. Dekan odpovedal, že treba brať ohľad na formu skúšok podľa odporúčania KD. 

- Bc. Zánová sa informovala, či študenti v karanténe z dôvodu Covid 19 budú mať 

umožnenú online skúšku. Dekan a tajomník odpovedali, že výnimky nebudú možné 

a že sa bude postupovať rovnako ako pri každej inej chorobe. Prorektor Bittera doplnil, 

že sa potvrdenie od lekára vloží do AIS.  

- Prorektor Bittera pripomenul aby vyučujúci pri neúspešnom druhom opakovanom 

termíne skúšky nevkladali do AIS hodnotenie FN, ale FX.  

- Prof. Rozinaj sa informoval, či je možné v rámci predmetu kombinovať prezenčnú 

a online formu. Niektorí študenti sú napr. zo Srbska. Pokiaľ sa dá prísť aj zo zahraničia, 

tak by mal mať skúšku prezenčne, ak skúška je tak organizovaná. Rozhodujú riaditelia. 

- Prodekanka Miklovičová upozornila aby sa možnosť online skúšania pre študentov, 

ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, nezneužívala aj ukrajinskými študentami, ktorí sa 

nachádzajú na Slovensku. 

- Prof. Hubinský sa informoval k forme štátnych skúšok. Prorektor Bittera uviedol, že 

budú prezenčnou formou na základe usmernenia rektora. 

- Prof. Rozinaj sa informoval, či termíny skúšok môžu byť v neskorších hodinách. Plány 

skúšok boli definované ústavmi. 

- Prof. Kutiš sa informoval, či pri prvom ročníku Bc. ŠP by to nemohlo byť jednotné, napr. 

že sa všetci prváci budú skúšať jednotne, aby v tom študenti nemali zmätok. Napr. pod 

gesciou garantov. Odporúčanie je také, že riaditelia daných ústavov rozhodnú.  

- p. Tomčo poďakoval za umožnenie hybridnej formy skúškového obdobia. 



 

 

- Prodekan Sojak informoval, že informáciu o forme skúšok treba študentom poskytnúť 

najneskôr 14 dní pred začiatkom skúškového obdobia (do 2.5.2022). 

 

- Kolégiu dekana prerokovalo a odsúhlasilo návrh prehlásenie v podobe: 

 

Kolégium dekana odporúča prezenčnú formu skúšok počas LS 2021/2022 s výnimkou 

predmetov, v ktorých by nedostupnosť technických prostriedkov mohla ohroziť riadny priebeh 

skúšok. Zvláštnu pozornosť pri voľbe formy skúšok treba venovať študentom 1. a 2. ročníka Bc. 

štúdia, ktorí doteraz neabsolvovali prezenčnú výučbu. Konečné rozhodnutie o forme skúšok je 

v kompetencii riaditeľov ústavov. 

 

3. Výučba matematiky 

- Dr. Drozda informoval o stave výučby matematiky na FEI STU. Prezentoval počty študentov na 
predmetoch matematiky, ich úspešnosti a forme výučby. 

- Pri predmete MAT1E poukázal na nízku úspešnosť študentov a navrhol vykonať analýzu z akých 
škôl prichádzajú a pod. 

- Dekan vyzval na ďalšiu diskusiu k danej téme. 
- Prof. Pavlovičová informovala, že aj napriek informáciám z posledného KD, prebiehajú 

prednášky z matematiky „live“ formou, keďže vyučujúci je prítomný a odpovedá na otázky 
študentov. 
 

 
4. Revitalizácia priestorov FEI STU 

Prof. Janíček stručne informoval o stave revitalizácie: 

- Prebieha rekonštrukcia vodovodného potrubia 

- Do začiatku skúškového obdobia budú vyliate podlahy po blok D (vrátane) 

- Počas skúškového obdobia budú vchody zabezpečené cez vrátnice na bloku A a C 

- Do konca augusta bude dokončená rekonštrukcia po blok D a priestory budú pripravené na 

prezenčnú výučbu 

- Od septembra 2022 začne prebiehať rekonštrukcia bloku E 

 

5. Rozpis dotácie STU 

Dekan informoval že v júni 2022 by malo dôjsť k schváleniu rozpisu dotácií na STU. 

 

 
Zapísal: S. Sojak 
Overil: V. Kutiš 
 

 
 


