
Zápis z Kolégia dekana FEI STU konaného dňa 18. 5. 2021  

Zúčastnení on-line: Daniel Donoval, Eva Miklovičová, František Janíček, Gregor Rozinaj, Ján 
Kardoš, Jarmila Pavlovičová, Vladimír Kutiš, Ľubica Rovanová, Martin Donoval, Martin 
Drozda, Mikuláš Bittera, Miloš Oravec, Pavel Lackovič, Peter Hubinský, Peter Miklovič, 
Radoslav Vargic, Viera Stopjaková, Vladimír Nečas, Žaneta Eleschová, František Uherek, Peter 
Telek. 

Hostia: Miroslava Ostrihoňová, Gabriel Juhás. 

Dekan fakulty privítal prítomných a otvoril KD, ktoré sa uskutočnilo online formou.  

Bod 1 –  Pandemická situácia  

K tomuto bodu bola prizvaná Ing. Ostrihoňová. 

 V súvislosti s vývojom pandemickej situácie boli v piatok 14.5.2021 zverejnené nasledovné 
vnútorné predpisy STU: 

o Úplné znenie Príkazu rektora č. 1/2021-PR Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych 
inštitúcii SR v znení dodatkov č. 1 až 4, 

o Úplné znenie Príkazu rektora č. 2/2021-PR Organizácia a podmienky pedagogického 
procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na letný semester 
akademického roka 2020/2021 v znení dodatku č. 1 až 4, 

o Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok 
v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave, 

ktoré umožňujú realizáciu experimentálnej činnosti v laboratóriách súvisiacu s 
vykonávaním vedeckej práce v študijných programoch tretieho stupňa, dávajú dekanom 
fakúlt možnosť v prípade priaznivej epidemiologickej situácie na základe opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva SR zrealizovať štátne skúšky prezenčnou metódou a umožňujú 
všetkým skupinám študentov, ktorých sa uvedené uvoľnenie týka, ubytovanie (v prípade 
štátnych skúšok len na nevyhnutný čas, max. 2 noci). 
 

 Dekan informoval, že na zasadnutí Kolégia rektora dňa 17.5.2021 niektorí dekani fakúlt 
volali po ukončení práce z domu, avšak jemu sa filozofia prezenčnej práce zdá 
neprimeraná.  

 Ing. Ostrihoňová sa s názorom dekana stotožnil a uviedla, že aktuálna situácia v súvislosti 
s COVID 19 sa na FEI STU riadi platným príkazom rektora, platným príkazom dekana a v 
zmysle ustanovení § 250 b Zákonníka práce. Taktiež COVID automat pre Bratislavu 
"odporúča home office".V zmysle uvedeného je aktuálny stav na FEI STU vyhovujúci - 
regulovaný vstup na pracovisko si riadi každý riaditeľ a vedúci zamestnanec na svojom 
pracovisku.  

 Tajomník zosumarizoval aktuálny stav opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-
19 na FEI.  



 Vedenie FEI navrhlo realizáciu štátnych skúšok online formou tak, ako to aj bolo pôvodne 
plánované. Prof. Janíček informoval, že online štátne skúšky pre celú STU odporučilo aj 
Predsedníctvo AS STU.  

 Prof. Rozinaj prezentoval názor, že každý zamestnanec má právo na home office, podporil 
realizáciu štátnych skúšok online formou a navrhol zakázať služobné cesty za účelom 
účasti v komisiách na zahraničných VŠ. 

 Prodekam Telek sa pripojil k stanovisku, aby sa na fakultu nevrátil veľký počet 
zamestnancov, keďže v blízkej budúcnosti by sa mali začať práce na revitalizácii interiérov 
fakulty, ktorých realizácia bude jednoduchšia bez plného obsadenia budovy. 

 Prebehla diskusia o možnosti organizácie promócií absolventov inžinierskeho štúdia. 
Napriek odporúčaniam prof. Moravčíka povereného výkonom funkcie rektora, sa 
kolégium dekana dohodlo, že promócie sa tento rok nebudú organizovať.  
 

Bod 2 –  Revitalizácia interiérov budovy FEI 

 Prodekan Telek informoval o aktuálnom stave v oblasti revitalizácie budovy FEI. Uviedol, 
že odhadom od 1.7.2021 by mohla byť účinná zmluva, následne prebehne odovzdanie 
staveniska a začnú sa stavebné práce.  

 

Bod 3 –  Rozpis dotácie na STU 

 Dekan informoval o rokovaniach týkajúcich sa rozpisu dotácie na STU. Vyzdvihol účasť doc. 
Bitteru na príprave podkladov a informoval o náraste financií pre FEI. Materiál bol 
predložený Predsedníctvu AS STU. 

 Doc. Bittera informoval o postupe prípravy podkladov a o nových úpravách v rozpise 
dotácií VŠ, ktoré FEI pomohli. Odporučil dať pozor, aby ten plusový rozdiel nebol 
„prejedený“ a využiť ho aj na investície do fakultnej infraštruktúry.   

 Prof. Janíček ocenil transparentnosť návrhu a informoval, že PAS STU materiál schválil a je 
snaha, aby ho schválil aj AS STU. 

 

Bod 4 –  Postup schvaľovania rozpočtu FEI STU 

 Tajomník informoval o postupe prípravy rozpočtu FEI STU.  

 Predseda AS FEI STU informoval o stave funkčnosti AS FEI STU v súvislosti s ukončením 
štúdia viacerých študentov. Uviedol, že za predpokladu, že bude schválený rozpočet STU, 
bude možné v priebehu júna kedykoľvek schváliť aj rozpočet FEI.  

 



Bod 5 –  Prerokovanie návrhu na zmenu garanta študijného programu Aplikovaná 
informatika v 2. stupni štúdia a návrhu na doplnenie člena Rady študijného programu 
Aplikovaná informatika 

K tomuto bodu bol prizvaný prof. Juhás. 

 Dekan informoval, že prof. Pavol Zajac dňa 5.5.2021 písomne požiadal o uvoľnenie z 
funkcie garanta študijného programu Aplikovaná informatika v 2. stupni štúdia v dennej 
forme so slovenským jazykom uskutočňovania. Zároveň sa dňa 11.5.2021 písomne vzdal 
členstva v Rade študijného programu Aplikovaná informatika pre všetky stupne štúdia.  

 Na základe toho riaditeľ UIM Drozda navrhol ako nového garanta predmetného 
študijného programu prof. Gabriela Juhása a zároveň ho navrhol aj na uvoľnené miesto 
v Rade študijného programu, ktorá zastrešuje študijné programy Aplikovaná informatika 
vo všetkých stupňoch štúdia. 

 Prof. Juhás obe funkcie prijal a uviedol, že vzniknutá situácia s prof. Zajacom ho mrzí. 

 

Bod 6 –  Zosúlaďovanie odborov HaI a študijných programov so štandardami SAAVŠ 

 Doc. Bittera informoval, že na zasadnutí VR FEI STU dňa 1.6.2021 prebehne prerokovanie 
návrhu na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov k zosúladeniu odborov 
habilitačného konania a inauguračného konania. Predložené budú materiály k opisu 
odborov a hodnoteniu tvorivej činnosti, ostatné materiály sú k dispozícii na 
dokumentovom serveri v AIS. 

 Doc. Bittera informoval o postupe a termínoch prípravy podkladov k zosúladeniu 
študijných programov so štandardami SAAVŠ.  

 Prodekanka Eleschová otvorila otázku garantovania predmetov učiteľmi, ktorí nie sú ma 
funkčnom mieste docenta alebo profesora. Navrhla upraviť výuku týchto predmetov 
formou zmeny prednášok na semináre a zmenou hodnotenia zo skúšky na klasifikovaný 
zápočet.   

 Prof. Kutiš informoval, že v študijných programoch, ktoré garantuje ÚAMT, bol tento 
problém vyriešený tak, aby v každom predmete aspoň časť prednášok zabezpečoval učiteľ 
na funkčnom mieste docenta alebo profesora. 

 Dekan otvoril otázku možnosti zachovania čiastočnej výučby predmetov dištančnou 
formou aj po ukončení mimoriadnej situácie. Doc. Bittera uviedol, že je to možné, avšak 
je potrebné to uviesť do informačných listov predmetov a tiež do opisu študijného 
programu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa garanti predmetov, ktorí majú záujem 
využívať aj dištančné formy vzdelávania, skoordinovali s garantom študijného programu.  

 Prof. Janíček prezentoval odmietavý postoj k zaradeniu predmetov Metodológia vedeckej 
a umeleckej tvorivej činnosti 1 a 2 do študijných plánov doktorandského štúdia, ktoré 
navrhol prorektor Kopáčik. Prodekanka informovala, že odmietavé stanovisko všetkých 
garantov doktorandských študijných programov už tlmočila prorektorke Bakošovej. 

 

  



Bod 7 –  Informácia o prijímacom konaní na bakalárske štúdium 

 Prodekanka Eleschová informovala o plánovaných počtoch prijatých uchádzačov na 
jednotlivé študijné programy, počtoch podaných prihlášok, počtoch prijatých uchádzačov 
a dôvodoch neprijatia uchádzačov.  

 

Bod 8 –  Rôzne 

 Dekan informoval o pozvánke na seminár Slovenský finančný trh a INOVÁCIE 2021, ktorý 
sa uskutoční vo štvrtok  20.5.2021. 

 Doc. Kardoš informoval, že v zmysle novej Kolektívnej zmluvy môžu zamestnanci do konca 
júna požiadať o 1 deň voľna. 

 Prorektor Uherek informoval, že v novembri 2021 dostane každý pracovník vianočný 
príspevok vo výške 100 eur. 

 Prodekanka Miklovičová informovala o príprave online štátnych skúšok. Uviedla, že 
platforma pre online formu nie je predpísaná, môže byť využitý Goole Meet alebo MS 
Teams, podľa toho, na čo sú študenti zvyknutí. 

 Prodekan Vargic prezentoval postup vytvorenia zvukového záznamu zo štátnej skúšky, 
ktorý musí byť v zmysle Zákona o VŠ  dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch STU 
počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. 

 

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

 

Zapísala: E. Miklovičová  

Overil: R. Vargic 


