Zápis z porady vedenia FEI STU 9. 11. 2021
Prítomní: M. Oravec, P. Miklovič, V. Stopjaková, P. Telek, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak.
Hostia k bodu Propagačná kampaň k prijímaciemu konaniu: K. Šedivá, A. Franko, J. Miklášik.
Hostia k bodu Predstavenie zámeru na zriadenie novej fakulty: doc. D. Špirková a prof. M. Finka.
1. Novela vysokoškolského zákona
Dekan informoval o akciách konaných na protest proti navrhovanej novele vysokoškolského
zákona:
•

•

•
•

Verejné zhromaždenie akademickej obce STU konané 10. 11. 2021 o 11. hodine v Aule
Aurela Stodolu na SjF STU. V tejto súvislosti bude 10.11.2021 prerušená výučba od 10.30
hod. do 13.00 hod., čo je predpokladaný čas nevyhnutný na uskutočnenie stretnutia AO
STU.
Zodpovedný protest za slobodné univerzity, konaný dňa 16.11. 2021 o 13. hod. na
Šafárikovom námestí v Bratislave, organizovaný Univerzitou Komenského v Bratislave
spolu s STU. Rektor rozhodol o udelení rektorského voľna na 16.11.2021 od 12:00 hod. s
cieľom umožniť študentom zúčastniť sa tohto protestu.
Na fakultu dostaneme z R-STU protestné transparenty – ich vyvesením je poverený
tajomník.
Vysvietenie protestných hesiel laserom na fasáde FEI STU – poverený doc. Donoval.

2. Ďalší termín zasadnutia vedenia
Zasadnutie vedenia dňa 16.11.2021 sa predbežne nebude konať. V prípade potreby v súvislosti
s novelou vysokoškolského zákona bude zasadnutie operatívne zvolané.
3. Kritériá na ERASMUS+ mobility študentov a zamestnancov
Vedenie schválilo kritériá na ERASMUS+ mobility študentov a zamestnancov, ktoré navrhol
prodekan Vargic.
4. Doktorandský program na FEI STU
Tajomník informoval, že právnik nemal k návrhu Doktorandskému programu ako schéme žiadne
pripomienky a Doktorandský program môže ísť do praxe.
5. Propagačná kampaň k prijímaciemu konaniu
K. Šedivá prezentovala plánované aktivity propagačnej kampane k prijímaciemu konaniu na
akademický rok 2022/2023 v spolupráci s firmou Mega & Loman, s.r.o.
Prezentáciu doplnili zástupcovia firmy Mega & Loman. J. Miklášik upresnil zámer navrhovanej
kampane. A. Franko zhrnul minuloročnú kampaň a predstavil návrh aktivít a rozpočet

pripravovanej kampane.
Prof. Hubinský a prodekanka Stopjaková navrhli niekoľko tém, ktoré by sa mohli spomenúť pri
propagácii štúdia na fakulte.
Prodekanka Miklovičová upozornila na novo akreditovaný študijný program IKT, ktorý nahrádza
študijný program Telekomunikácie.
Z návrhu firmy Mega & Loman vybrala K. Šedivá aktivity, ktoré považuje na potrebné realizovať.
6. Realizácia skúšok v ZS 2021/2022
Prodekan Sojak otvoril otázku realizácie skúšok v ZS 2021/2022. V súlade s rozhodnutím Kolégia
dekana o organizácii výučby v zimnom semestri online formou (s výnimkou ŠP Jadrové a
fyzikálne inžinierstvo 3. ročníka Bc. štúdia, 1. a 2. ročníka Ing. štúdia) a vzhľadom na
prebiehajúcu revitalizáciu interiérov fakulty a zhoršujúcu sa epidemickú situáciu vedenie FEI
odporúča realizovať skúšky online formou.
7. Príprava finančného plánu na rok 2022
Tajomník pošle členom vedenia prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2021 po
jednotlivých oddeleniach. Na základe toho je potrebné začať pripravovať návrh finančného
plánu na rok 2022.
8. Predstavenie zámeru na zriadenie novej fakulty
Zástupcovia Ústavu manažmentu doc. Špirková a prof. Finka predstavili zámer na zriadenie
novej Fakulty plánovania a ekonomického inžinierstva na STU.

Zapísala: E. Miklovičová
Overil: P. Miklovič
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:
•
Pripraviť návrh na využívanie Cloudu UVP v kalendárnom roku 2022. (Z: R. Vargic, Termín:
Začiatok ZS 2021/2022).
•
Vyriešiť vzťah a úlohy zástupcov priemyselných firiem v radách študijných
programov. Upravovať termíny zasadnutí Priemyselnej rady - priebežne. (Z: M. Oravec)
•
Ponúknuť SOSA platený prenájom. (Z: P. Miklovič)
•
Vyriešiť organizačné začlenenie pracovníkov Elektrotechnického časopisu (Z: P. Miklovič)
•
Pripraviť informáciu o počtoch publikácií zamestnancov UIM za r. 2018, 2019, 2020, 2021
a o výsledkoch informovať na stretnutí vedenia 9.11.2021 (Z: V. Stopjaková)

