
Zápis z porady vedenia FEI STU 29. 6. 2021 
 
Prítomní: M. Oravec, P. Miklovič, V. Stopjaková, P. Telek, R. Vargic 
Neprítomní: P. Hubinský, Ž. Eleschová, E. Miklovičová, 

1. Kontrola úloh 

Vedenie zhodnotilo plnenie úloh. 

2. Informácia zo zasadnutia vedenia STU 

Dekan podal informáciu zo zasadnutia vedenia STU o stave akreditácie.  

3. Informácia o vývoji mzdových limitov (ML) na pracoviskách FEI v období 2015 - 2021 

Tajomník informoval o vývoji mzdových limitov na jednotlivých pracoviskách fakulty v období 
2015 - 2021. 

4. Informácia zo zasadnutia fakultného PR tímu 

Tajomník podal informáciu z porady fakultného PR tímu. Kľúčové body rokovania sa týkali: 
zhodnotenia fakultnej PR kampane, nákupu reklamných predmetov a PR tlače, reklamnej 
komunikácie na webe počas dištančnej výučby, prieskumu u nastupujúcich študentov 1. roč. 
Bc. a zabezpečeniu osláv 80. výročia výchovy elektrotechnikov a informatikov. 

5. Informácia o stave VO na upratovacie služby 

Tajomník informoval o postupe a harmonograme VO na upratovacie služby. Nakoľko je veľmi 
pravdepodobné, že VO nebude ukončené do doby skončenia platnosti aktuálne platnej 
zmluvy, na prechodné obdobie bude podpísaný dodatok s aktuálnym dodávateľom.  

6. Presťahovanie SOSA  

Prod. Telek informoval, že je nutné zabezpečiť presťahovanie SOSA z dôvodu plánovaného 
zahájenia stavby revitalizácie interiérov budovy FEI. 

7. Riešenie úväzkov pre Elektrotechnický časopis (EČ) 

Vedenie prerokovalo riešenie úväzku prof. Brezu v rámci EČ. 

 
Zapísal: P. Telek 
Overil: R. Vargic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 


