Zápis z porady vedenia FEI STU 25.8.2020
Prítomní: M. Oravec, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Telek, Ž. Eleschová, P. Hubinský
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Zriadenie CVMB
Dekan informoval, že ku dňu 29.7.2020 bolo zriadené špeciálne účelové zariadenie „Centrum pre
výskum a manažment batérií“ (CVMB), detailnejšie informácie sú na stránke:
https://www.fei.stuba.sk/sk/pracoviska-a-ucelove-zariadenia/centrum-pre-vyskum-amanazment-baterii.html?page_id=5484
Metodické usmernenie k projektom EŠIF
Dekan informoval, že ku dňu 29.7.2020, bolo vydané Metodické usmernenie o poskytovaní
zálohovania z finančných prostriedkov FEI STU na výkony, refundovateľné z projektov EŠIF, plné
znenie je na stránke:
https://www.fei.stuba.sk/sk/zamestnancov/interne-predpisy.html?page_id=4543
Výučba v ZS 2020/21
Prebehla diskusia k Manuálu MŠVVaŠ SR - COVID pre VŠ.
(https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-a-skolskedomovy/?fbclid=IwAR35seXVNVyGgiFyXXFmK_S_j9eGl16KdM6HeLzInfs5j9arZITImV0QMm8)
Ž. Eleschová informovala, že Úvod do štúdia začne 7.9.2020 a bude prebiehať dištančnou
metódou.
Vedenie sa zhodlo, že výučba v ZS 2020/21 by mala začať dištančnou metódou.
Úloha: Vedenie poverilo Ž. Eleschovú a E. Miklovičovú, aby informovali pror. Bakošovú, že FEI
uvažuje začať výučbu v ZS 2020/2021 dištančnou metódou, pričom prezenčná metóda vyučovania
bude iba v odôvodnených prípadoch (napr. laboratórne cvičenia), s tým, že v prípade zlepšenia
epidemiologickej situácie je FEI pripravená na prechod na prezenčnú výučbu.
Úloha: R. Vargic preverí možnosti zabezpečenia online výučby na predmetoch s väčším počtom
študentov, keďže k 30.9.2020 dôjde k obmedzení možností G-Suite (nedostupné streamovanie,
klesnutie kapacity videokonferencií z 250 na 100).
Promócie
Vedenie sa zhodlo, že bakalárske aj inžinierske promócie budú tento rok zrušené a nebudú sa
realizovať ani náhradné online promócie.
Informácie o počtoch študentov
Ž. Eleschová a E. Miklovičová informovali o počtoch prijatých uchádzačov na Bc. a Ing. štúdium
a o počte aktuálne zapísaných na štúdium.
Zabezpečenie pedagogiky na ÚIM
Vzhľadom na vysoký počet zapísaných študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia ŠP API (425)
sa dekan stretne s riaditeľom ÚIM a riaditeľom ÚMIKT.
Informácie k druhej fáze revitalizácie budovy
P. Telek informoval o aktuálnom stave, momentálne je proces na úrovni TED (Tenders Electronic
Daily) - online verzia Dodatku k Úradnému vestníku EÚ venovaná európskemu verejnému
obstarávaniu. Na úrovni ÚVO by mali byť-informácie dostupné v priebehu nasledujúcich pár dní.
Kalendár stretnutí
 31.8.2020 – mimoriadne zasadnutie AS STU
 7.9.2020 – kolégium rektora
 8.9.2020 – kolégium dekana
 9.9.2020 – porada prodekanov pre pedagogiku
 22.9.2020 – porada vedenia FEI

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

