Zápis z porady vedenia FEI STU 18. 11. 2020
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, Ž. Eleschová, E. Miklovičová, P. Telek,
P. Miklovič, P. Hubinský.
Hostia: J. Miklašik, A. Franko

1. Kontrola úloh
Tajomník informoval, že sa v prípade dotácie na udržateľnosť UVP hľadá spravodlivejší
systém z pohľadu využívania CLOUDu na FIIT. Dekan pripomenul, že ešte v minulosti
bol postoj ústavov ku CLOUDu rezervovaný, a že situácia sa nečakane zmenila.
Prodekan Vargic sa snaží nastaviť
metriku financovania CLOUDu tak, aby
nedomotivovali užívateľov.
Úloha: Pripraviť materiál, v ktorom budú informácie o rozdelení finančných
prostriedkov na udržateľnosť UVP na jednotlivé ústavy a pokyny na čerpanie a
evidovanie výdavkov. Materiál bude rozoslaný vedeniu fakulty a riaditeľom dotknutých
ústavov.
Z: Telek, tajomník, Ing. Kolenčíková T: úloha trvá
2. Akreditácia a VSK
Vo vedení prebehla diskusia k akreditácii nových študijných programov a k zosúladeniu
vnútorného systému kvality so štandardami. Vedenie sa zhodlo, že univerzitou
plánovaný termín na zosúladenie VSK so štandardami (do 31.8.2021) nie je možné
naplniť.
Úloha: Pripraviť pre dekana písomnú reakciu na problém možnosti poskytovania
študijného programu Kozmické inžinierstvo v podmienkach zosúladeného
vnútorného systému kvality..
Z: Miklovičová T: ASAP
3. Náborová kampaň
Predstavitelia spoločnosti M&L predstavili vedeniu výsledky náborovej kampane
2019/2020 a kreatívu pre náborovú kampaň 2020/2021. Následne prebehla diskusia
s vedením.
4. Komplexné upratovacie služby
Tajomník informoval vedenie o príprave opisu predmetu zákazky pre komplexné
upratovacie služby. Súčasne predstavil harmonogram VO (príloha zápisu). Po diskusii

dekan odporučil, aby proces verejného obstarávania na Komplexené upratovacie
služby FEI STU nechala realizovať Útvar VO R-STU.
Úloha: Prerokovať možnosti obstarania komplexných upratovacích služieb zo strany
R-STU po organizačnej stránke s poverenou kvestorkou.
Z: Miklovič T: ASAP
Úloha: Skompletizovať opis predmetu zákazky Komplexných upratovacích služieb.
Z: Miklovič T: 30.11.2020
Zapísal: Miklovič
Overil: Telek

Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:
• Pripraviť vyhodnotenie publikačnej činnosti pre oblasti výskumu 15+17 a oblasť
výskumu 16 (IKT). Z: Stopjaková. Úloha trvá.
• Hľadať osobné kontakty na vysoké školy na Ukrajine, v Srbsku, Rusku, Bielorusku
ohľadne prípadného vytvárania spoločných ŠP. Z: riaditelia ústavov a členovia
vedenia. Úloha trvá.
• Zatemniť DE 150 a DE 300 Z: Miklovič, Úloha trvá.
• Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení
akreditácie. Úloha trvá.
• Pripomienkovať dokument „Zásady tvorby rozpočtu a postup pri jeho schvaľovaní“
(zdieľaný na Google Disku vedenia).
Úloha: Pripomienkovanie dokumentu. Z: vedenie, T: priebežne.

