
Zápis z porady vedenia FEI STU 5. 10. 2021 
 
Prítomní: M. Oravec, P. Miklovič, V. Stopjaková, P. Telek, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Hubinský, S. 
Soják 
 
Dekan privítal nového prodekana S. Sojáka. 

1. Výjazdové zasadanie Vedenia FEI 

Výjazdové zasadanie Vedenia FEI sa uskutoční od 18.10. do 20.10. 2021. 

2. 80. výročie výchovy inžinierov v elektrotechnike a informatike 

Prerokované boli návrhy nominácií na ocenenia udeľované v rámci výročia. 

Prerokovaný bol návrh programu, aktivít a diskutujúcich do panelovej diskusie v rámci 
programu výročia.  

3. Informácia o stave revitalizácie interiérov budovy 

Prodekan Telek informoval o stave a priebehu revitalizácie interiérov budovy. Poukázal na 
zistenie viacerých vážnych havarijných stavov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet stavby. 
Navýšenie nákladov je konzultované na úrovni riadenia projektu ACCORD z ktorého je stavba 
financovaná.  

Prerokovaný bol návrh na zriadenie "samoobslužného bufetu", ktorý vznikne premiestnením 
všetkých automatov z hlavnej chodby do priestorov bývalej šatne na hlavnej chodbe, do týchto 
priestorov budú premiestnené aj skrinky, ktoré boli doposiaľ umiestnené priamo na hlavnej 
chodbe. 

4. Informácia o stave obstarania virtuálnej ústredne  

Prodekan Vargic informoval o postupe v obstarávaní novej telefónnej ústredne pre pevné linky 
formou "as a service". Predpokladá, že obstaranie a nasadenie sa uskutoční do konca roka 
2021. 

5. Plánovanie, tvorba a kontrola rozpočtu na FEI 

Prerokovaný bol návrh materiálu "Smernica o plánovaní, tvorbe a kontrole rozpočtu na FEI 
STU" a pripomienky, ktoré boli k nemu zaslané. 

Bolo rozhodnuté, že materiál bude prekvalifikovaný zo "smernice" na "interný pracovný 
materiál Vedenia FEI", ktorý bude slúžiť výhradne pre interné účely Vedenia FEI pri plánovaní, 
tvorbe a kontrole rozpočtu. 

6. Zavedenie nástroja Microsoft Power BI 

Tajomník informoval o potrebe zavedenia nástroja Microsoft Power BI ako manažérskeho 
nástroja. V súvislosti s tým bola spomenutá potreba exportovať údaje zo systému AIS pre 
potrebu analytických nástrojov.   

 



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). 

• 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. 

 


