Zápis z porady vedenia FEI STU 19.5.2020
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, P. Miklovič, Ž.
Eleschová, P. Hubinský
1. Zdravotný dotazník pred návratom do zamestnania
Diskusia o vypĺňaní dotazníka, o implementácii a spôsobe jeho vyhodnotenia.
Úloha: spísať námietky a zaslať prorektorovi Moravčíkovi p. Chabroňovi, Z: tajomník
2. Archivácia diplomových prác
Prodekanka Miklovičová informovala o vzniku povinnosti elektronickej archivácie
diplomových a bakalárskych prác.
Úloha: Obrátiť sa na rektorát STU s požiadavkou na zriadenie centrálneho archívu
prác. Z: Vargic
3. Rozpis dotácie na ústavy pre rok 2020
Tajomník prezentoval porovnanie rozpisu dotácie na ústavy za predchádzajúce roky.
V ďalšom prezentoval nápočet dotácie na ústavy pre rok 2020 podľa výkonov
jednotlivých ústavov. Prodekanka Eleschová upozornila na zámenu riadkov v tabuľke
v poslednom roku nápočtu. Tajomník rozpošle vedeniu opravené tabuľky. Prodekanka
Eleschová informovala o výpadku v príjme za nerealizovanú výučbu telesnej výchovy
pre FIIT. Rozpis dotácie na ústavy bude prezentovaný na najbližšom Kolégiu dekana.
Úloha: Skontrolovať nápočty pre podprogramy 077 11 a 077 12. Z: Eleschová,
Stopjaková, tajomník T: ASAP
Následne sa rozpošlú podiely na výkonoch, Z: tajomník, T: ASAP
4. Príprava zasadnutia VR FEI STU
Diskusia o forme zasadnutia VR FEI STU. Prodekanka Stopjaková navrhla prezenčnú
formu zasadnutia, ktoré by sa uskutočnilo v BC-300. Vedenie odsúhlasilo.
Úloha: Pripraviť a rozposlať pozvánku Z: Stopjaková, T: 19.5.2020
5. Memorandum o spolupráci medzi FEI STU a NBS
Dekan informoval o podpise memoranda a požiadal prodekana Teleka, aby
informoval o postupe zriadenia Centra pre inovácie a kybernetický bezpečnosť –
INOLab, k vytvoreniu ktorého sa FEI v Memorande zaviazala. Prodekan Telek navrhol
formu špecialneho účelového zariadenia s vlastným štatútom. Následne by fakulta
požiadala NBS o financovanie Centra. Vedenie odsúhlasilo zriadenie Centra INOLab
ako špeciálneho účelového zariadenia.

6. Príprava Výročnej správy FEI STU za rok 2019
Prodekan Vargic informoval o vytvorení zdieľaných dokumentov k výročnej správe
a jej verzii pre VR FEI STU. Taktiež informoval o úplnej verzii správy.
Úloha: Pripraviť prvú verziu Správy o činnosti FEI STU vo vzdelávaní a oblasti vedy
a výskumu, Z: Eleschová, Miklovičová, Stopjaková, T: 22.5.2020
7. Výška školného pre rok 2021/2022
Prodekanka Miklovičová informovala o stanovení výšky školného v rámci smernice
Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
na akademický rok 2021/2022. Vedenie schválilo zníženie výšky školného pre všetky
stupne štúdia o 500 Eur voči doterajšej výške.

Rôzne
•
•

•

Predseda AS FEI STU informoval o prezenčnej forme najbližšieho zasadnutia AS
STU.
Prodekanka Miklovičová informovala o záujme ÚMIKT prijať uchádzačku z Indie na
PhD štúdium. Opísala možnosti odpustenia školného a udelenia štipendia
z neúčelovej dotácie. Vedenie odporúča ÚMIKT postupovať zvyčajným spôsobom
pri udeľovaní štipendia.
Najbližšie vedenie bude vo štvrtok 28.5.2020 o 9:00.

Zapísala: V. Stopjaková
Overil: R. Vargic

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

