
Zápis z porady vedenia FEI STU 19. 10. 2021 
 
Prítomní: M. Oravec, P. Miklovič, V. Stopjaková, P. Telek, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak 
 

1. Plánovanie termínov 

Stretnutie vedenia FEI: 26.10.2021 o 9:00 prezenčne  

Stretnutie vedenia FEI:   9.11.2021 o 9:00 prezenčne  

Na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU dňa 29.10.2021 bude dekana zastupovať prod. 
Sojak. 

2. 80. výročie výchovy inžinierov v elektrotechnike a informatike  

Tajomník informovalo stave príprav na oslavy 80. výročia. Informoval o mieste konania 
diskusie – FEI HUB. Boli prerokované návrhy nominácií na ocenenia udeľované  pri príležitosti 
výročia. 

3. Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) - zámer STU+UK+SAV  

Prod. Telek predstavil projekt CEVIS so zameraním na Polygón 2: Most Lafranconi + „Science 
Hills“.  Upozornil na informácie zverejnené na web sídle STU: https://www.stuba.sk/sk/diani-
na-stu/prehlad-aktualit/projekt-cevis-napreduje-stu-predstavila-partnerom-prvy-
polygon.html?page_id=14496 .  

4. Založenie právnickej osoby ENEEP 

S. Soják informoval o situácii ohľadom  založenia právnickej osoby ENEEP (European Nuclear 
Experimental Educational Platform) – záujmové združenie právnických osôb (nezisková 
organizácia) a s tým súvisiacim peňažným vkladom STU. 
 

5. Zasadnutie vedenia STU  

Dekan stručne informoval o dianí na ostatnom zasadnutí vedenia STU. 

6. Doktorandský program na FEI STU 

E. Miklovičová prezentovala aktuálny návrh interného dokumentu upravujúceho pravidlá a 
podmienky Doktorandského programu na FEI STU. Na stretnutí bol návrh prerokovaný 
a upravený. 

7. Akreditácia 

Dekan informoval, že prišlo rozhodnutie o akreditovaní bakalárskeho ŠP IKT, právoplatné od 
9.11.2021.  



8. Spolupráca so SARIOm 

Prod. Telek informoval o možnosti spolupráce so SARIOm. Možnosti spolupráce sa budú riešiť 
v najbližšom období.  

9. FEI infraštrukúra 

a) Tajomník informoval o plánovanom umiestnení Alzaboxov (príjazdová cesta na FIIT) 
a stanovišťa Slovnaft bike (parkovisko FEI). 

b) Tajomník informoval o prestavbe priestorov študovne FEI – koncept ostáva 
rovnaký ako bol prezentovaný na Kolégiu dekana v LS 2020/2021. 

c) R. Vargic informoval o plánovanom verejnom obstarávaní VoIP telefónnej 
ústredne. Úvodná fáza by sa mala uskutočniť do konca roku 2021. 

10. Reklamná kampaň 

P. Miklovič a R. Vargic stručne predstavili návrh reklamnej kampane pre prijímacie konanie 
na budúci rok. Na stretnutí vedenia dňa 26.10.2021 bude prezentácia štruktúry nového 
rozpočtu, aktivít a návrhy na spoluprácu  (Hosť: K. Mikulová) 

11. Znižovanie počtu študentov ŠP Aplikovaná informatika 

Klesanie počtu študentov ŠP Aplikovaná informatika vníma vedenie ako problém. Na 
stretnutie vedenia 9.11.2021 bude prizvaný riaditeľ UIM.  

12. Stav publikácií  

Bol prediskutovaný stav, že viacerí pracovníci majú menšie množstvo publikácií za ostatné 
roky.  

 
Zapísal: R. Vargic 
Overil:  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.   

  
 


