
Zápis z porady vedenia FEI STU 4. 5. 2021 
 
Prítomní online: M. Oravec, P. Hubinský, Ž. Eleschová, P. Miklovič, E. Miklovičová, V. Stopjaková, 
P. Telek, R. Vargic 

1. Kontrola úloh 

- Vedenie zhodnotilo plnenie úloh. 

2. Informácia zo zasadnutia vedenia STU 

Dekan informoval o ostatnom zasadnutí Vedenia STU, ktorého sa zúčastnili aj dekani fakúlt.  

3. Zasadnutia Akademického senátu FEI, príprava VS a návrh rozpočtu 

Predseda AS FEI prof. P. Hubinský informoval vedenie o termínoch súvisiacich s pripravovanými 
zasadnutiami senátu: 

- 11.5. predsedníctvo AS FEI, 
- 18.5. zasadnutie senátu - voľba člena VR, voľby do AS, 
- 25.5. predsedníctvo AS, 
- 1.6. zasadnutie senátu - predloženie VS , 
- 2.6. slávnostné zhromaždenie Akademickej obce. 

 

4. E-prihlášky 

Prodekanka Ž. Eleschová informovala vedenie o stave počtu prihlášok na Bc štúdium a ďalšom 
harmonograme prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia. Vedenie prerokovalo termíny súvisiace 
s 2. kolom prijímacieho konania 

5. TACHYUM 

Dekan informoval vedenie o spolupráci so spoločnosťou TACHYUM, ktorá sa zaoberá výrobou 
procesorov. Na STU zástupcovia spoločnosti TACHYUM hľadajú potencionálnych spolupracovníkov 
na riešení projektov. 

6. MLC po zmene organizačnej štruktúry 

 
Medzinárodné laserové centrum sa presunulo z pod MŠVVaŠ SR pod Centrum vedecko-
technických informácií SR. 
 

7. Dištančná metóda vyučovania aj po ukončení mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou 

Vedenie diskutovalo o možnosti zahrnúť dištančnú metódu vyučovania ako stálu súčasť v 
pedagogickom procese aj po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti COVID-19. 

 
Zapísal: P. Miklovič 
Overila: Ž. Eleschová 
 



 
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:  

• Pripraviť návrh na využívanie Cloudu UVP v kalendárnom roku 2022.  (Z: prodekan Vargic, 
Termín: Začiatok ZS 2021/2022). 

• 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.  

• Vyriešiť vzťah a úlohy zástupcov priemyselných firiem v radách študijných programov. 
Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení akreditácie. 
Úloha trvá.  

• Pripraviť koncept osláv 80. výročia výchovy elektrotechnikov a informatikov na FEI. 
Zodpovedné osoby: tajomník, prod. Telek a prod. Vargic. 
Úloha: trvá. 

 


