
Zápis z porady vedenia FEI STU 24.11.2020 
 
Prítomní online:   M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, Ž. Eleschová, E. Miklovičová, 
      P. Miklovič, P. Telek, P. Hubinský 

 

1. Návrh kritérií pre habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na STU 

Vo Vedení FEI prebehla rozsiahla diskusia, ktorej záverom je vyjadrenie nespokojnosti a 
nesúhlasu s postupmi pri návrhu kategorizácie výstupov, kritérií HaI a smernice Pravidlá 
na  určenie  kritérií  na  získanie  titulu  docent  a  profesor  z  úrovne  STU.  Zásadná 
pripomienka  bola  Vedením  FEI  vznesená  aj  k  lehotám,  ktoré  sú  dané  na 
pripomienkovanie  pracovných  verzií  materiálov,  v  lehotách  2  ‐  3  pracovné  dni. 
Prodekanka  Miklovičová  vo  vzťahu  k  predmetnej  problematike  upozornila  aj  na 
nejasnosti v oblasti určenia študijných programov, ktoré chceme poskytovať, kým nie sú 
finálne definované kategorizácie výstupov a kritériá HaI v jednotlivých odboroch.  

2. Rozdelenie dotácie na udržateľnosť UVP 
Tajomník  informoval, že sa v prípade dotácie na udržateľnosť UVP hľadá spravodlivejší 
systém z pohľadu využívania CLOUDu na FIIT. Prodekan Vargic sa snaží nastaviť  metriku 
financovania  CLOUDu  tak,  aby  nedomotivovali  užívateľov,  poukázal  tiež  na  fakt,  aby 
nedochádzalo k zmene "pravidiel počas hry". Prodekan Telek navrhol, rozpísať dotáciu 
podľa  rovnakého kľúča ako v minulých  rokoch a  zároveň  financovať CLOUD do konca 
doby udržateľnosti projektu UVP z úrovne FEI (nie z úrovne pracovísk) bez ohľadu na to, 
ktoré ústavy, resp. pracoviská CLOUD využívajú. Po skončení udržateľnosti  je potrebné 
prerokovať ďalšie využívanie a nastaviť pravidlá s FIIT a ústavmi, resp. pracoviskami FEI, 
ktoré CLOUD využívajú. 
 
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: tajomník, Ing. Kolenčíková T: úloha trvá 
 

3. Komplexné upratovacie služby  
Tajomník informoval o postupe pri príprave VO na komplexné upratovacie služby na FEI, 
aktuálne prebieha aktualizácia opisu predmetu zákazky pre predmetné VO s termínom 
dokončenia  27.11.2020.  Dňa  25.11.2020  sa  uskutoční  rokovanie  s  poverenou 
kvestorkou za účelom prerokovania postupu pri zabezpečení VO z úrovne R‐STU. 

4. VO na projekt revitalizácie interiérov budovy FEI  

Prodekan  Telek  informoval  o  aktuálnom  stave  a  problematike  VO  na  projekt 
revitalizácie  interiérov  budovy  FEI.  VO  je  vo  fáze  predkladania  ponúk  uchádzačmi  s 
predbežným termínom do 2.12.2020.  

5. Elektrotechnický časopis 

Dekan informoval o požiadavke na predĺženie zmlúv (úväzkov) osôb podieľajúcich sa na 
redakcii  JEEEČ.  JEEEČ  je  aktuálne  100%  financovaný  FEI.  V  rámci  diskusie  bol  prijatý 
záver, že  je potrebné, aby EČ smeroval k samofinancovaniu. Vedenie navrhuje zaviesť 
publikačný poplatok.  



Úloha:  Zabezpečiť  komunikáciu  a  stretnutie  s  prof.  Brezom,  za  účelom  prerokovania 
aktuálnych požiadaviek na predĺženie úväzkov a nastavenia ďalších krokov smerujúcich 
k samofinancovaniu EČ.  
Z: Stopjaková T: 27.11.2020 

 

6. Zmena Metodiky rozpisu dotácie z úrovne MŠVVaŠ SR 

Dekan  uviedol problematiku  zámeru MŠVVaŠ  SR  uskutočniť  zmenu Metodiky  rozpisu 
dotácie na VŠ. Tajomník  informoval o plánovaných  zmenách v  rozpise a o dopade na 
jednotlivé kapitoly dotácie,  informoval, že predmetný návrh neobsahuje  žiadne krytie 
už zrealizovaných valorizácií platov. 

7. Rôzne 

 Prof.  Hubinský  informoval  o  priebehu  rokovania  AS  STU,  doc.  Bittera  bol 
zvolený za člena Správnej rady STU. 

 Prof. Hubinský informoval o priebehu rokovania AS FEI STU, prof. Hubinský bol 
poverený vedením AS FEI do času, kým bude možné zvoliť nového predsedu (z 
dôvodu epidemiologickej situácie). 

 Tajomník informoval o záujme zriaďovateľov novej súkromnej SOŠ IT a AI sídliť v 
budove  FEI  a  získať do prenájmu priestory pre  túto  školu  v  rozsahu  viac  ako 
1000 m2. Tajomník pošle podklady k tejto aktivite Vedeniu.  

 
 
Zapísal: Telek 
Overila: Stopjaková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, T: 31.1.2019. Z finančných dôvodov nie  je 
možné úlohu v súčasnosti splniť. 

 Zvolať  zasadnutie  Priemyselnej  rady  FEI.  Z:  Oravec,  T:  najneskôr  pri  spustení 
akreditácie. Úloha trvá.  

 V r. 2021 bude 80. výročie výchovy elektrotechnikov a informatikov. 


