Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 14. 04. 2020
Zúčastnení: M. Oravec, V. Stopjaková , E. Miklovič ová , Z8 . Eleschová , P. Telek, R. Vargic, P.
Miklovič , V. Neč as , Ľ. Rovanová , M. Bittera, M. Drozda, M. Donoval, P. Hubinský , T. Tomč o, G.
Rozinaj, F. Janı́ček, V. Kutiš , J. Pavlovič ová , P. Lackovič , F. Uherek, J. Kardoš , D. Donoval.
Hostia: M. Ostrihoň ová , T. Fodreková .
Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo online formou.
Bod 1 - Pedagogika
•
•

•
•
•
•

•
•
•

M. Oravec zdôraznil potrebu zamerať sa na výučbu v nižších ročníkoch a špeciálne na
výučbu matematiky.
Ž. Eleschová informovala o stave a forme realizovania výučby v súčasnej situácii.
Pripomenula problém zachovania rovnakých podmienok na získanie zápočtu. Zdôraznila
potrebu toho, aby učitelia a garanti navzájom komunikovali. Navrhla posunúť skúšky
z matematiky na koniec skúškového obdobia.
M. Drozda informoval o situácii na UIM v súvislosti s výučbou matematických
predmetov.
G. Rozinaj pripomenul ÚMIKT ponuku vytvoreného pracoviska pre online vyučovanie.
M. Oravec požiadal M. Drozdu o prejednanie situácie s matematikmi a o zintenzívnenie
online výučby. Do procesu sa má zapojiť aj R. Vargic.
M. Oravec vyzval inštitúty a ústavy, ktoré neposkytli informacie k stránke
https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/moderna-vyucba-feionline.html?page_id=5422 , aby ich zaslali (zber informácií R. Vargic).
M. Oravec, G. Rozinaj, E. Miklovičová apelovali na to, aby pedagógovia nezvyšovali záťaž
na študentov na domáce úlohy a zadania oproti prezenčne uskutočňovaným cvičeniam.
Ž. Eleschová navrhla zrealizovať anketu medzi študentami ohľadom ich vnímania online
výučby cez AIS s tým, že druhá fáza ankety sa uskutoční počas skúškového obdobia.
M. Oravec informoval o pripravovanej novele VŠ zákona, ktorá obsahuje množstvo úprav
vzhľadom na aktuálnu Covid-19 situáciu, návrh novely VŠ zákona je prílohou tejto
zápisnice.

Bod 2 – Financie a informácie z kolégia rektora
•

•

•

•
•
•

M. Oravec informoval o smernici rektora „Mimoriadne ekonomické opatrenia na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s krízou COVID-19“ dostupnej
na
(https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2020/2020_03_smernica_ekonomicke_opatrenia
_COVID_podpisany__1_.pdf).
M. Oravec informoval o situácii ohľadom rozpisu dotácie STU (diskusie a
pripomienkovanie stále prebiehajú, existuje už 3 verzia návrhu), a o liste dekanov
s požiadavkou na stiahnutie návrhu a individuálne rokovanie.
Zápisnica zo 4. zasadnutia kolégia rektora konaného 6.4.2020 je na stránke
https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektorastu/zasadnutia.html?page_id=2302 .
P. Miklovič ubezpečil, že sa snažíme riešiť aktuálnu situáciu ohľadom financovania
a prekročenia čerpania limitov sú priebežne diskutované s jednotlivými ústavmi.
M. Ostrihoňová informovala, že s každým riaditeľom si prejde zostatky z 1Q2020 aj
z minulého roku.
F. Janíček sa informoval ohľadom reštrikcií v prípade Podnikateľskej činnosti: platby
faktúr, zvyšovania úväzkov pracovníkov v prípade potreby, výplaty odmien, výberových

•

•
•

konaní. Stanovisko P. Mikloviča a M. Ostrihoňovej je, že toto nie je problém realizovať,
pričom úväzky sa budú riešiť individuálne.
M. Oravec pripomenul, že pôvodná formulácia ekonomických v novej smernici rektora
boli preformulované z nariadení na odporúčania, o odmenách z podnikateľskej činnosti
však nepojednáva.
J. Pavlovičová pripomenula, že odporúčanie o nevyplácaní odmien by sa malo týkať
predovšetkým mimoriadnych odmien vyplácaných obvykle ku koncu semestra.
P. Lackovič vyjadril obavy ohľadom riešenia fondu obnovy a stavu plavárne na FEI.

Bod 4 – Vzdialený prístup do siete STU
•

M. Oravec pripomenul, že v prípade potreby je možnosť využívať VPN prístup na STU,
pričom jednoduchý návod na inštaláciu sa nachádza na stránke:
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/cinnosti-asluzby/vzdialeny-vpn-pristup-do-siete-stu.html?page_id=3750 .

Bod 5 – Informácie o pokračovaní rekonštrukcie budovy
•

•

Téma konanie skúšok
o G. Rozinaj sa informoval ohľadom fakultného usmernenia ohľadom skúšok. E.
Miklovičová následne informovala, že v pondelok 20.4.2020 bude porada k tejto
téme na rektoráte, na základe ktorej prinesie informácie na budúcom Kolégiu
dekana.
o M. Oravec pripomenul, že opakovane žiadame od rektorátu informácie k téme
ako realizovať tajné hlasovanie a skúšanie, a odpovede zatiaľ nemáme.
Na základe návrhu M. Oravca a F. Janíčka sa dohodli nasledovné termíny:
o ďalšie stretnutie vedenia FEI: 21.4.2020 o 9:00 (videokonferencia),
o stretnutie k projektu C2 (zástupcovia ústavov, ktorých sa to týka): 21.4.2020
o 10:00 (videokonferencia),
o ďalšie konanie Kolégia dekana: 28.4.2020 o 9:00 (videokonferencia),
o zvolaním vyššie uvedených stretnutí bol poverený R. Vargic.

Na záver M. Oravec poďakoval všetkým za účasť na online stretnutí KD.

Zapísal: R. Vargic

