
 
 

Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 8.9.2020 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD. 

Bod 1 – Spôsob výuky na FEI STU v zimnom semestri 

Dekan informoval o znení dokumentu „Upresňujúce pokyny pre zabezpečenie vzdelávania na STU v 
zimnom semestri 2020/2021“, ktorý bol schválený na kolégiu rektora dňa 8.9.2020. Upozornil, že 
vzhľadom na bod 17 a právomoci dekana „17. Dekan fakulty a riaditeľ Ústavu manažmentu môže 
rozhodnúť o dištančnej metóde ...“ rôzne fakulty zvolili rôzny prístup (napr. FCHTF bude mat prvé 4 
týždne intenzívne laboratórne cvičenia, stavebná bude mať prvé 3 týždne prezenčne, MTF minimálne 
zo začiatku prezenčne, FIIT prvé 2 týždne dištančne.  Následne otvoril diskusiu k spôsobu výučby na 
FEI.  Do diskusie sa zapojilo množstvo účastníkov, najmä: 

1)  P. Lackovič sa pýtal na rokovania s upratovacou firmou. 
2) Ž. Eleschová a E. Miklovičová navrhovali určite začať online, zdôraznili možnosti prechádzať na 

základe špecifických skupín na prezenčnú výučbu. 
3) F. Janíček navrhoval urobiť výber a niečo ísť dištančnou a niečo prezenčnou formou. 
4) V. Nečas: zdôraznil potrebu prezenčnej formy pri výučbe fyziky. 
5) V. Kutiš: apeloval na prezenčnú výučbu u prvákov aby sa zoznámili s fakultou a získali návyky. 
6) M. Oravec: navrhoval ísť 2-4 týždne dištančne, následne prezenčne. Informoval taktiež, že 

detaily ako budú platiť študenti za internát v prípade dištančnej výučby ešte nie je úplne 
doriešený – informácia od pror. Moravčíka. 

7) E. Miklovičová a J. Kardoš otvorili diskusiu na tému šachovnicové sedenie pri počte menej ako 
50 študentov. 

8) G. Rozinaj navrhoval na začiatok uprednostniť online výučbu. 
9) D. Donoval navrhoval skôr riešiť výučbu prezenčne. 
10) R. Vargic navrhoval zaviesť prezenčnú výučbu a prioritizovať pri prechode na prezenčnú 

výučbu (priorita 1 špeciálne laboratórne cvičenia, priorita 2 prváci BC štúdia, ...). 
11) M.  Bittera zdôraznil potrebu prezenčných špeciálnych laboratórnych cvičení. 
12) M. Drozda zdôraznil problémy hybridného prístupu a problémy pri evidencie prezencie. 
13) V rámci bodu 1 vystúpil aj tajomník fakulty a informoval prítomných o procesoch a režime 

pripravenosti na zvládnutie aktuálnej situácie a to aj z pohľadu krízového štábu. Informoval:  
o  že pri zabezpečovaní pedagogického procesu je zásadné: 

§  držanie rozstupov 2m medzi poslucháčmi, pričom výnimka semaforu MŠVVa 
Š SR umožňuje ½ kapacity prednáškovej miestnosti, 

§ na vchodových dverách objektov, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický 
proces, musí VŠ zverejniť oznam, ktorý hovorí, za akých podmienok sa 
študent nemôže zúčastniť ̌pedagogického procesu a ako má vdanom prípade 
postupovať, 

§ vedenie evidencie študentov, 
§ najmenej pri vstupe do jednotlivých objektov je zabezpečená možnosť 

dezinfekcie rúk,  
§  vyučujúci tiež musí dodržiavať R.O.R. a musí mať na sebe rúško alebo štít, 
§ vzdelávacie aktivity a spoločné stretnutia môžu mať max. 90 minút  a musia 

byť prerušené na 30 minút, počas ktorých je organizátor povinný miestnosť 
intenzívne vyvetrať, 

§ jedenie, pitie a žuvanie žuvačky je počas výučby a stretnutí zakázané. 
- Prevádzka športovísk a stravovacích jednotiek má svoje špecifické pravidlá, ktorých 

dodržiavanie bude monitorovať krízový štáb FEI STU, pričom zdôraznil, že musia bežať 
prenájmy, lebo strata klientely by bola pre prevádzky fatálna. 



 
 

- zamestnancom a doktorandom sa neodporúča cestovať ̌do zahraničia. Zahraničné pracovné 
cesty do krajín alebo rizikových regiónov, ktoré́ budú́ v termíne plánovanej cesty vyhlásené 
ÚVZ SR za krajiny/regióny s povinnou karanténou po návrate, niektoré fakulty zakázali úplne. 

- zabezpečenie výučby počas zelenej farby na COVID semafore by fakultu stálo odhadom 36 
tis. Eur. 

- DOD a Road show budú prebiehať online. 
 

Uznesenie Kolégia dekana: 

1) Prvé 4 týždne sa na FEI bude prednášať aj cvičiť ONLINE, následne sa pravidlá upravia podľa 
epidemiologickej situácie na fakulte, resp. celkovej epidemiologickej situácie. 

2) Pravidlo o šachovnicovom sedení sa aplikuje aj na skupiny študentov menšie ako 50 študentov  
3) Rozvrh (minimálne na prvé 4 týždne) sa stanoví na základe obvyklých princípov, nebude sa 

zohľadňovať nárast potrebného počtu termínov/miestností pri šachovnicovom sedení 
4) Treba klásť dôraz na evidenciu dochádzky študentov, najmä v prípade cvičení a záverečných 

projektov. Taktiež je potrebné v prípade potreby vedieť písomne zdokladovať komunikáciu so 
študentami. 

 Bod 2 – Príprava vnútorného systému kvality na STU 

Dekan prezentoval dokument k príprave vnútorného systému kvality na STU (KR STU 7_9_2020 
Priprava VSK  _ priloha 1.xlsx) a informoval o termínoch, ktoré je potrebné stihnúť, napr. zoznam 
študijných programov s termínom október 2020) . Taktiež zdôraznil, že sa očakáva, že navrhneme 
prísnejšie štandardy ako sú tie súčasné, čo môže mať za následok redukciu počtu študijných 
programov. V. Stopjaková spomenula možnosť realizovať medziodborové habilitačné a inauguračné 
konania. 

 

Bod 3 – Rôzne 

V rámci bodu rôzne: 

1. F. Uherek informoval, že Erasmus+ študenti prichádzajú, v prípade potreby idú do povinnej 
karantény do Gabčíkova (pozn. zapisovateľ: v ZS príde na FEI 20-35 Erasmus+ študentov) 

2. J. Kardoš sa informoval ohľadom licencií na Matlab, odpoveď bola, že licencie budú 
zabezpečené, algoritmus pri ich zabezpečovaní sa zatiaľ nezmenil, rektorát STU zaplatí základ 
a fakulty prispejú na pokrytie zvyšku) 

3. F. Janíček informoval o získaní kladného kolaudačného rozhodnutia ohľadom 1. fázy 
revitalizácie budovy FEI, stavba sa môže užívať. Bolo zaznamenaných veľa pripomienok, tie sa 
budú riešiť reklamačne. 

Termín nasledujúceho zasadnutia Kolégia dekana bol stanovaných na 22.9.2020 o 9:00. 

Dekan poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: R. Vargic 

Overil: P. Miklovič 


