
Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 25.1.2022 
 

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

 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo on-line formou. 

Bod 1 – Informácia o aktuálnej situácia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

Prorektor Bittera informoval o aktuálnej situácii a možnostiach prevádzky a výučby na STU vo vzťahu 

k vyhláškam ÚVZ a epidemiologickej situácii. Informácie doplnil dekan Oravec.    

Bod 2 – Informácia o aktuálnom stave realizácie stavby „Revitalizácia interiérových častí FEI“ 

Prof. Janíček a prod. Telek informovali o stave realizácie revitalizácie budovy najmä vo vzťahu k 

nutnosti obmedziť prezenčnú výučbu v LS. Prezenčná výučba v ZS bude zabezpečená, síce v 

provizórnom režime, ale bude môcť byť realizovaná v celom rozsahu. Termín predbežného 

odovzdania časti budovy potrebnej pre prezenčnú výučbu v ZS (v rozsahu blokov A - D) by mal byť 

najneskôr do 15.7.2022. Prof. Janíček poďakoval zamestnancom FEI za podporu a zhovievavosť pri 

realizácii stavby. 

Bod 3 – Zabezpečenie výučby a prevádzky v LS 

Z informácie o stave realizácie stavby je  zrejmé, že výučba v LS bude musieť byť realizovaná 

hybridnou formou, s výraznou prevahou on-line výučby. Veľké prednášky budú prebiehať výlučne on-

line formou. Cvičenia a ďalšie formy výučby môžu byť podľa uváženia riaditeľov ústavov a vyučujúcich 

realizované aj prezenčnou,  blokovou, resp. hybridnou formou, avšak s dôrazom na to, aby bola 

zachovaná rovnosť príležitostí pre študentov bez ohľadu na ich "očkovací status", a teda, že aj 

neočkovaní študenti musia mať zabezpečený prístup k vzdelávaniu. Záležať bude aj od vývoja 

epidemiologickej situácie. V rámci diskusie vystúpili doc. Bittera, prof. Janíček, prof. Kutiš, prof. 

Pavlovičová, prof. Nečas, doc. Drozda, prof. Rozinaj, prof. Donoval, ktorí informovali KD 

o plánovanom spôsobe výučby v LS na jednotlivých ústavoch. Dekan Oravec informoval KD, že je 

potrebné požiadavky na prezenčnú výučbu dať na vedomie a schválenie tajomníkovi – vedúcemu 

krízového štábu. Tajomník zhodnotil situáciu a vyjadril otvorenosť k nájdeniu optimálneho 

hybridného modelu. Podľa aktuálneho HMG a podľa skutočného stavu stavby je možné, že skúšky 

v LS by boli realizované prezenčne. 

Tajomník poskytne jednotný formulár v ktorom za každý ústav bude uvedený návrh realizácie a formy 

výučby v LS. 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci inštitútov 

Termín: do 1.2.2022, do 12:00  



Bod 4 – Pomenovanie revitalizovaných prednáškových miestností 

Pamätné stĺpy, ktoré boli inštalované v priestoroch hlavnej chodby budú presunuté, jednotlivé auly 

budú pomenované, resp. venované významným osobnostiam fakulty, resp. vedeckým osobnostiam. 

Do zdieľaného dokumentu (rozpošle p. dekan) predložiť návrhy, komu by mali byť jednotlivé auly 

venované. 

Zodpovední: členovia KD 

Termín: do 28.2.2022    

Bod 5 – Priemyselná rada FEI   

Dekan predloží návrh na úpravu štatútu Priemyselnej rady. Ústavy navrhnú jej členov v celkovom 

rozsahu 15 – 30 členov. Návrhy budú zaslané Ing. Fodrekovej. 

Zodpovední: riaditelia ústavov, vedúci inštitútov, členovia KD 

Termín: do 15.2.2022 

Bod 6 – Návrh rozpisu dotácie STU na rok 2022 a návrh rozpisu dotácie na FEI  

Dekan informoval o stave rozpisu dotácie na STU a následne na fakulty. Prorektor Bittera doplnil 

informácie vo veci  úpravy parametrov pre tvorbu rozpisu dotácie a dopadov na dotáciu STU. Vo 

vzťahu k výške očakávanej dotácie pre FEI by nemalo dôjsť k nepriaznivému vývoju.  

Bod 7 – Rôzne 

Prof. Donoval informoval o podpísanom MoU s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami (jednotlivými 

akadémiami) na Taiwane. Predmetom MoU je najmä možnosť vyslať študentov, pedagógov 

a vedeckých pracovníkov na študijné pobyty do inštitúcií akadémie na Taiwan. 

Na záver poďakoval p. dekan všetkým zúčastneným za konštruktívny prístup pri riešení úloh na 

fakulte v súčasnej pandemickej situácii a príprave nového semestra.  

Zapísal: P. Telek 

Overil: prof. Janíček 

 

 


