
Zápis z porady vedenia FEI STU 14. 9. 2021 
 

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

Neprítomní: P. Telek, P. Hubinský 

1. Plánovanie termínov 

21.9.2021 o 9:00 – prac. stretnutie k procesom tvorby a kontroly rozpočtu a príslušného 
dokumentu smernice (prezenčne, zasadačka dekana, pozvaní: M. Ostrihoňová, S. Kolenčíková)   

21.9.2021 - o 13:00 – PAS   

28.9.2021 o 10:00 - VR FEI   

28.9.2021 o 13:00 – AS FEI STU   

5.10.2021 - pravdepodobne  KD  o 8:00 do max 9:30  
2. Spresnenie harmonogramu semestra 

       Vedenie konštatovalo, že máme k dispozícii predbežný harmonogram semestra. 

3. Informácie zo zasadnutia vedenia STU 

Dekan stručne informoval vedenie o včerajšom zasadnutí vedenia STU. Informoval o aktuálnom 
zložení  vedenia STU. Informoval, že dňa 13.9.2021 sa uskutočnila inaugurácia rektora.  Informoval, 
že dochádza k posunu termínov v procese zosúladenia študijných programov so štandardami 
SAAVŠ, posun je na leto 2022. Prod. Miklovičová doplnila, že by to malo byť súčasťou oficiálneho 
harmonogramu. Dekan informoval o spôsobe výučby na ostatných fakultách STU. 

4. Procesy tvorby a kontroly rozpočtu 

Tajomník predstavil pripravovaný dokument “Smernica o plánovaní, tvorbe a kontrole rozpočtu na 
Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“. Tajomník 
informoval  že v prestavba parkoviska nebude tento rok realizovaná. 

5. Projekt ACCOD 

Prod. Telek informoval, že v rámci projektu ACCORD bude realizované zatemnenie veľkých 
prednáškových miestností 

6. 80. výročie  výchovy inžinierov v odbore elektrotechnika 

P. Miklovič informoval o stave príprav na oslavy 80. výročia výchovy inžinierov v odbore 
elektrotechnika.  

 

Zapísal: R. Vargic 
Overila: E. Miklovičová 
 
 



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). 
• Vyriešiť vzťah a úlohy zástupcov priemyselných firiem v radách študijných programov. 

Upravovať termíny zasadnutí Priemyselnej rady - priebežne. Z: Oravec. Úloha trvá.  
• Pripraviť koncept osláv 80. výročia výchovy elektrotechnikov a informatikov na FEI. 

Zodpovedné osoby: tajomník, prod. Telek a prod. Vargic. 
Úloha: trvá. 

 


