
Zápis z porady vedenia FEI STU 17.3.2020 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž. Eleschová, 
 
 
1. Kolégium dekana 

24.3.2020 o 9:00 bude zvolané kolégium dekana, ONLINE ako telekonferencia. 
Úloha: T. Fodreková pošle základnú informáciu, R. Vargic doplní informácie ohľadom pripojenia. T: ASAP (v 
čase vytvorenia zápisu úloha splnená) 
 

2. Revitalizácia budovy 
Úloha: P. Telek overí či pri stavbe nenastanú nejaké ďalšie obmedzenia či prerušenia, v prípade, že stavba 
bude pokračovať, tak treba v spolupráci s R. Vargicom vytvoriť podmienky na online stretávanie (kontrolné 
stretnutia a podobne) 
 

3. Informácie k Habilitáciám 
V. Stopjaková: Podanie bude možné, ale ďalšie procesy sa môžu odlišovať. 

4. Informácie k štúdiu 
Z. Eleschová: Veľa prihlášok na štúdium je dvojmo. Máme nižší úbytok študentov po prvom semestri. 
Informácie k počtu Ukrainských študentov: Zapísaných bolo 41, momentálne študuje 24. 

E. Miklovičová: k téme posunu maturít a prijatia na štúdium: Študentov môžeme prijímať podmienečne 
a čakať na reálne maturity. 

5. Podpora práce z domu 
P. Miklovič: kvôli zvýšenej potrebe práce z domu sa zabezpečili vo viacerých vlnách notebooky. 

6. Zverejnenie COVID-19 opatrení FEI 
P. Miklovič: Boli zavedené nasledovné opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu: 

• obmedzený a kontrolovaný pohyb v budovách FEI STU 

• presunuté upratovanie z nevyužívaných priestorov na miesta, kde je nevyhnutné zvýšiť hygienický 
štandard 

• vstup do budovy bude možný len so zakrytým nosom a ústami 

• HW a SW vybavenie zamestnancov, ktorí musia zabezpečovať nepretržitý finančný a personálny 
chod fakulty 

• tam kde bolo možné bola komunikácia medzi ústavmi a dekanátom zdigitalizovaná 

• OĽZ rozposlalo obežník identifikujúci zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať na home office a bude 
nevyhnutne im udeliť prekážku v práci na strane zamestnávateľa 

7. Prechod na online procesy 
Podporu, poradenstvo a individuálne odporúčania zastrešuje R. Vargic a VS, najmä vzdialený prístup (VPN), 
preposielanie dôverných informácií (šifrovanie), podpora pre online prednášanie, a podobne. 

8. Realizácia výberových konaní 
Čo je možné spraviť elektronicky sa bude robiť elektronicky.  

Úloha: V. Stopjaková zašle zoznamy na výberové konania v najbližšej dobe. 
 

 
Zapísal: R. Vargic  

Overil:  P. 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, T: 31.1.2019. Úloha trvá. 

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

 

 


