
Zápis z porady vedenia FEI STU 5.5.2020  

Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, P. Hubinský, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. 
Miklovič, Ž. Eleschová  

1. Informácie z Kolégia rektora  

Dekan informoval vedenie o priebehu a záveroch z posledného Kolégia rektora. Jenou 
z hlavných tém bolo uvoľňovanie reštrikcií súvisiacich s opatreniami proti COVID-19. 
Dekan závery označil za nejednoznačné. KR stiahlo z rokovania nový návrh dokumentu 
systému zabezpečovania kvality 3. stupňa štúdia. Ďalej KD rokovalo o návrhu rozpisu 
dotácie na STU pre rok 2020. Dekanmi a predsedom AS STU bol tento návrh 
odmietnutý. 

2. Materská škola Stubáčik 

Dekan informoval o nutnosti vypracovať poradie žiadateľov za FEI STU.  FEI STU má 6 
žiadateľov. Je možné, že prejdú všetci. 

Úloha: Poslať riaditeľom pokyn na vypracovanie argumentov, ktoré by mohli 
uprednostniť ich podriadeného, ako žiadateľa. T: ASAP Z: Stopjaková  

3. Sumarizácia formy skúšok 

Vedenie diskutovalo o možnostiach on-line skúšania. Prodekan Vargic predstavil návrh 
dokumentu, ktorý ústavy prevedie možnosťami, ako zvládnuť skúšanie počas 
koronakrízy. Dokument bude zverejnený na Gsuite na pripomienkovanie a predložený 
KD.  

Úloha: Spripomienkovať dokument prodekana Vargica o formách on-line skúšania. Z: 
členovia vedenia a riaditelia ústavov T: ASAP  

4. Rozpis dotácie 2020 na ústavy 

Tajomník informoval vedenie o východiskách pri stanovení mzdového limitu ústavov 
a inštitútov. Informoval o predpokladanom rozpočtovaní príjmov medziročnom 
poklese príjmov z podnikateľskej činnosť a réžie z vedeckovýskumných grantov. 
Odporučil vedeniu zatiaľ zvýšiť mzdový limit ústavov a inštitútov o 2,5% čo sa zatiaľ javí 
ako realistický kompromis. Navrhol, že ak sa situácia v oblasti príjmov zlepší (napr. 
nárast rozpisu dotácie zo strany STU alebo zavedenie réžie na projektoch, ktoré zatiaľ 
réžii nepodliehajú) bude ako navrhovateľ rozpočtu pracovať aj s verziou 5% zvýšenia 
mzdového limitu ústavov. Vedenie sa dohodlo, že vypracuje návrh rozpisu dotácie na 
mzdy ústavov.  

Úloha: Vypracovať rozpisu dotácie na mzdy ústavov. Z: Miklovič, Stopjaková, 
Eleschová T: najbližšie zasadnutie  Kolégia dekana 

 



 

Rôzne  

• Prodekanka Eleschová informovala vedenie o aktuálnom stave prihlášok po 1. 
kole. Informácia je súčasťou tejto zápisnice;  

• Vedenie diskutovalo o technickom zabezpečení on-line rokovaní VR FEI STU; 
• Vedenie sa dohodlo na finalizácii Výročnej správy FEI STU 2019 do 25.5.2020; 

 

Zapísal: P. Miklovič  

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

akreditácie. Úloha trvá.  

 


