
Zápis z porady vedenia FEI STU 14.4.2020 
 
Prítomní:  M. Oravec, V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž. Eleschová     
 
 
 
1. Audit na fakulte 

Tajomník fakulty informoval o priebehu každoročného auditu na fakulte.  
 

2. Informácie o mechanizme odmeňovania špičkových výkonov 
Prodekanka Stopjaková informovala, že v rámci mechanizmu odmeňovania - Špičkové výstupy jednotlivcov 
na STU, fakulta dostala dotáciu 70977 €. 

Tieto prostriedky sú účelovo viazané na odmeny za publikácie. Časť z nich bude vyplatená priamo autorom 
publikácií v časopisoch s Q1 a Q2 publikovaných v roku 2019 podľa podielu FEI autorov na publikáciách. 
Zvyšná časť prostriedkov bude vyplatená podľa rozhodnutia dekana fakulty taktiež vo forme odmeny za 
publikácie v rámci motivačného fondu. 

3. Návrh rozpočtu FEI na r. 2020 a výkony pracovísk 
Tajomník informoval, že návrh rozpočtu FEI sa finalizuje, bude predstavený 21.4. na porade vedenia. 

Prodekanka Stopjaková informovala, že nápočet výkonov ústavov v publikáciách bude dokončený v priebehu 
týždňa. Nápočet výkonov pracovísk v projektoch je hotový. 

Prodekanka Eleschová prezentovala výkon pracovísk v pedagogike. Vedenie FEI rozhodlo, že hodnotenie 
pedagogiky za uplynulý AR bude rovnaké ako minulý rok. Prodekanka Eleschová navrhne zmeny pre ďalšie 
obdobie, ktoré bude prerokované s riaditeľmi ústavov. 

Úloha: Vypracovať návrh rozpočtu FEI na r. 2020. 

Z: Miklovič, Eleschová, Stopjaková 

T: 21.4.2020  

4. Stav  online výučby na EFI 
Vedenie prerokovalo stav online výučby na FEI. Opätovne sa najviac pozornosti venovalo „matematickým“ 
predmetom. Stanovisko vedenia FEI  je, že samoštúdium v týchto predmetoch je neprijateľné a je dôležité, 
aby sa výuka týchto predmetov bezodkladne zmenila. 

Dekan požiadal riaditeľa UIM o rozpis nahrávania prednášok alebo stanovenie inej formy on-line výuky. 

Úloha: Vargic s riaditeľom UIM bude výuku koordinovať po technickej a organizačnej stránke.Z: Vargic 

T: ihneď   

5. Anketa v AIS 
Vedenie rozhodlo pripraviť v AIS mimoriadnu anketu hodnotenia priebehu on-line výuky zo strany študentov, 
prvá fáza bude spustená v priebehu týždňa, druhá fáza počas skúškového obdobia. 

Úloha: Príprava ankety. 

Z: Eleschová 

T: ihneď   

 
 
Zapísal: Ž. Eleschová 

Overila: E. Miklovičová  



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.  

 

 


