
 
 

Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 1.12.2020 
Prítomní: Daniel Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, František Uherek, Gregor Rozinaj, Ján 
Kardoš, Jarmila Pavlovičová, Ľubica Rovanová, Martin Donoval, Martin Drozda, Matej Repka, Mikuláš 
Bittera, Miloš Oravec, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, Peter Telek, Radoslav Vargic, 
Viera Stopjaková, Vladimír Kutiš, Vladimír Nečas, Žaneta Eleschová 

 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD. 

Bod 1 – Mimoriadna situácia COVID19 

P. Miklovič V krátkosti informoval o prebiehajúcich opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia 
COVID 19 na FEI STU. 

Bod 2 – Pedagogika 

E. Miklovičová pripomenula, že je platnosti príkaz rektora 7/2020 + dodatok (týka sa skúškového 
obdobia), kde: niektorým študentom je umožnená práca v laboratóriu, je nariadené, že skúšanie v ZS 
2020/2021 sa má uskutočniť dištančne, je treba zabezpečiť rovnaká podmienky a rovnaký spôsob, 
využiť dostupné platformy. Zároveň apelovala na prípadné prehodnotenie zadania záverečných prác 
v následku COVID situácie. Taktiež apelovala na to, aby hospitujúci dávali do systému AIS správu 
o hospitácii. 

Z. Eleschová informovala o rozbehnutí hospitácií a poďakovala všetkým zúčastneným.  Konštatovala 
nedostatky systému AIS a jeho mechanizmu informovania o hospitáciách. Vyzdvihla archivačné 
možnosti AISu.  Zosumarizuje kritické informácie k procesu hospitácií a bude informovať.  

Následne na tému AIS a hospitácie prebehla krátka diskusia, kde sa zapojili J. Kardoš a J. Pavlovičová, 
F. Janíček. 

G. Rozinaj otvoril otázku definície „dištančného vzdelávania“, najmä čo sa týka toho, čo môžeme 
vyžadovať od študentov ( napr. máme právo požadovať zapnutie kamery v domácom prostredí počas 
výučbu?) .  

Závery: 

1) Požiadavka na definíciu „dištančného vzdelávania“, najmä čo sa týka toho, čo môžeme 
vyžadovať od študentov bude tlmočená na rektorát. 

 

Bod 3 – Akreditácia 

M. Oravec informoval, že kritéria habilitácií a inaugurácií ešte nie sú uzavreté. Informoval, že 1.2.2021 
by mal zasadnúť senát STU a potom by to malo ísť do VR STU. Zosúladenie by malo prebehnúť do 
1.9.2021, potom by STU malo posúdiť či systém je v poriadku. Informoval, že podávanie nových 
študijných programov do 1.3.2021, prezidentka SR vetovala, možnosť teda ostáva otvorená, 
uvedomuje si, že školy s tým môžu mať problém, ale parlament bude zasadať ešte v decembri. 
Materiály sa pripomienkovali, aj študenti ich pripomienkovali, napr. RVS (viď príloha) 

F. Uherek diskutoval možnosť v pravidlách pre výberové konanie na doc a prof, vypustiť požiadavky na 
titul, aby sa na funkčnom mieste mohol uplatniť aj ten, kto ešte titul nemá finálne a aj odborníkov z 
praxe by bolo možné použiť. 

Ž. Eleschová informovala, že všetky pripomienky, ktoré dostali , boli zapracované. Taktiež informovala, 
že prijímacie konanie na BC štúdium sa otvára 4.1.2021 



 
 

Diskutovali sa možnosti zloženia Rady pre vnútorný systém kvality na STU (z každej fakulty 2 
zástupcovia?, podľa počtu štud. odborov, očakáva sa, že na najbližšom kolégiu rektora sa k tomu budú 
dekani vyjadrovať)  

  E. Miklovičová informovala o návrhoch vnútorných predpisov STU (v prílohe zápisu): 

1) Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných programov na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave 

2) Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave 

3) Rokovací poriadok Rady študijného programu  na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
4) Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave 

Zároveň informovala, že od 1.9.2021 by sme mali ponúkať iba tie študijné programy, ktoré spĺňajú 
novostanovené podmienky (t.j. napr. musíme mať zriedené rady pre študijné programy, tie návrhy na 
zmeny musia posielať rade pre vnútorný systém kvality (RVSK), t.j. pri pridaní/zmene PV/PVP 
predmetu, sa musí ísť takýmto procesom). Informovala, že upravovať môžeme len ŠP, ktoré sa 
reakreditovali, teda napr. nemôžeme upravovať MIKT, Kozmické inžinierstvo. Informovala, že formou 
modulu môžeme vložiť ŠP jeden do druhého, ale iba do takých, ktoré je možné upravovať. Zároveň 
informovala, že neexituje možnosť „dobehnutia“ študijného programu po „okamihu zosúladenia“, t.j. 
naďalej sa nemôžu poskytovať tie, ktoré nie sú zosúladene, t.j. nie sú v súlade so štandardami. 

M. Bittera pripomenul, že podľa návrhu garanti musia učiť „profilujuci predmet“ aby mohli garantovať. 

V. Stopjaková informovala o kategorizácii výskumnej činnosti. Informovala, že 1.12.2020 bude porada 
na túto tému. Prezentovala tabuľku „Kriteria min podľa odborov Hal 20201130“. Poukázala na aktuálne 
nedostatočné vysvetlenie pojmu „Vyznamný autorsky podiel“. 

F. Janíček informoval, že je predpoklad, že najbližsie zasadnutie AS STU preloží na Január2021. 

Bod 4 – Metodika rozpisu dotácie na vysoké školy pre rok 2021 

P. Miklovič informoval o metodike rozpisu dotáciena rok 2021, kde je viacero zmien, napr.  zrušený 
koeficient kvalifikačnej štruktúry, ktorý bol nahradený dočasným koeficient intenzity výskumnej 
činnosti, zavedenie výkonnostných zmlúv, absencia akýchkoľvek valorizácií a pod.. Informoval , že na 
vedení sa diskutoval „Status rozpočtového provizória“, pričom kým nebude známy rozpočet, tak by 
malo byť zastavené prijímanie nových zamestnancov a všetky pracoviská by mali ísť do čerpania 
mzdových limitov iba do 90%. 

       

Termín nasledujúceho zasadnutia Kolégia dekana bol stanovaných na 15.12.2020 o 9:00. 

Dekan poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: R. Vargic 

Overil: P. Miklovič 


