
Zápis z porady vedenia FEI STU 7.4.2020 
 
Prítomní:  M. Oravec, V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž. Eleschová,     
 M. Donoval 
 
 
1. Informácia z kolégia rektora 

Dekan informoval vedenie o priebehu a prerokovaných témach online rokovania kolégia rektora.  
 

2. Výzva ImpulsCorona STU 
FEI bude nominovať do celouniverzitného tímu ImpulsCorona STU prof. Duchoňa na návrh prof. 
Hubinského. 
 

3. Prihlášky na ŠP Kozmické inžinierstvo 
E. Miklovičová informovala o počtoch prihlášok na ŠP Kozmické inžinierstvo - 11 prihlášok je otvorených       
z toho 9 je už kompletných. 

4. Návrh rozpočtu STU na r. 2020 
Vedenie prerokovalo V2 návrhu rozpočtu STU na r. 2020 a uvedený návrh nepovažuje za vhodný na 
schválenie, nakoľko nezohľadňuje žiadne relevantné pripomienky FEI a úpravy oproti V1 sú len  
"kozmetické". Dekan informoval vedenie o zaslaní spoločného listu dekanov rektorovi STU, v ktorom žiadajú 
rektora o uskutočnenie zásadných zmien v návrhu rozpočtu, najmä zastavenie a prehodnotenie 
neúmerného každoročného nárastu rozpočtu RSTU a zrušenie Fondu obnovy, nakoľko dekani nevidia 
motiváciu a zmysel jeho tvorby a zachovania, nakoľko sa z neho nefinancujú žiadne komplexné investičné 
projekty.  

5. Návrh rozpočtu FEI na r. 2020 
Vedenie rozhodlo o príprave prvého návrhu rozpočtu FEI na r. 2020, ktorý bude vychádzať z návrhu V2 
rozpočtu STU. 14.4. sa k uvedenému materiálu uskutoční online rokovanie vedenia, po online zasadnutí 
kolégia dekana. 

Úloha: Vypracovať návrh rozpočtu FEI na r.2020 na podklade návrhu V2 rozpočtu STU 

Z: Miklovič, Eleschová, Stopjaková 

T: 14.4. (1.návrh)   

6. Informácia o vplyve pandémie choroby COVID 19 na financovanie projektov EŠIF 
V rozhovore s pror. Moravčíkom sa doc. Donoval a prorektor zhodli na tom, že je potreba PR komunikácie 
plánovaných výskumných projektov (najmä z EŠIF), ktoré sú v rámci jednotlivých výziev rozpracované, ale 
hrozí riziko ich ukončenia a presunu prostriedkov na sanovanie ekonomickej stability krajiny. Minister v tel. 
rozhovore doc. Donovalovi potvrdil, že EK schválila presun finančných prostriedkov aj z výziev, ktoré nie sú 
zazmluvnené. Z uvedeného vyplýva potreba zabezpečovania aktívnych výstupov a prezentácie činnosti a 
plánovaných projektov FEI STU. Po dohode s P. Turi-Nagym bude urýchlene pripravený článok ohľadom 
výskumných tém, spojených s riešením situácie vo vzťahu ku COVID 19 pre účely prezentácie FEI STU 
verejnosti i predstaviteľom rozhodujúcich orgánov o tom, že finančné prostriedky na vedu a výskum by mali 
byť zachované. P. Turi-Nagy zabezpečí publikovanie na vnútorných komunikačných kanáloch FEI a STU a 
rovnako bude rokovať s masmédiami ohľadom možnosti prezentácie FEI STU v oblasti možnej podpory 
riešenia situácie COVID 19.  

7. Stav  online výučby na EFI 
Vedenie prerokovalo stav online výučby na FEI. Zásadnejší problém je len v predmetoch Matematika. R. 
Vargic informoval vedenie o príprave video materiálov k online výučbe v týchto predmetoch.  

Úloha: Požiadať M. Drozdu o správu o stave online výučby v predmetoch Matematika 

Z: Eleschová 

T: ihneď   

8. Rozvrh skúšok 
E. Mikovičová informovala o príprave rozvrhu skúšok, ktorý bude zatiaľ pripravený bez uvedenia miestnosti.  



 
9. Výberové konanie na riaditeľa 2SP 

Vedenie rozhodlo, že výberové konanie na riaditeľa 2SP sa uskutoční prezenčnou formou v miestnosti 
BC300 za prísnych hygienických opatrení.   

10. Vedecká rada FEI - 2.6.2020 
Vedenie rozhodlo, že termín Vedeckej rady FEI ostáva zachovaný na 2.6.2020, o forme zasadania bude 
rozhodnuté dodatočne na základe aktuálneho stavu pandémie choroby COVID 19.  

11. Informácia o ďalších opatreniach v súvislosti s pandémiou choroby COVID 19 na FEI 
P. Miklovič informoval vedenie o ďalších opatreniach v súvislosti s pandémiou choroby COVID 19 na FEI. 
 
 

 
Zapísal: P. Telek 

Overila: Ž. Eleschová   



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.  

 

 


