
Zápis z porady vedenia FEI STU 23. 11. 2021 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Miklovič, 
Ospravedlnení: P. Telek, P. Hubinský 
 

1. Kontrola úloh 

K bodu 7: Tajomník P. Miklovič pozdržal odoslanie čerpania za rok 2021 kvôli forme, akou 
excelovské tabuľky informujú jednotlivých zadávateľov do rozpočtu. Uvedené informácie 
jednotliví členovia vedenia dostanú ASAP. 

 

Z dlhodobých úloh: CLOUD UVP- prodekan R. Vargic navrhol predĺženie zmluvy s FIIT. Nenašlo sa 
lepšie alternatívne riešenie. Úloha splnená 

 

Ostatné úlohy okrem dlhodobých úloh uvedených na konci zápisu sú splnené. 

 

2. Dizertačné skúšky 

Vedenie odporúča realizáciu dizertačných skúšok v zimnom semestri online formou. V prípade, že 
to situácia dovolí, tak je možné dizertačné skúšky realizovať prezenčne. Riaditeľ v spolupráci s 
predsedom komisie sú zodpovední za dodržanie protipandemických opatrení. Uvedenú 
informáciu na jednotlivé ústavy rozošle prodekanka E. Miklovičová. 

 

3. Študentský parlament a študent roka 

Prodekanka E. Miklovičová informovala vedenie o udelení ocenenia Študent roka 2021, ktoré pri 
príležitosti Dňa študentstva udeľuje rektor STU. Súčasne tajomník P. Miklovič informoval vedenie 
o novej predsedníčke ŠPEI Eunike Farkašovej, ktorá do funkcie nastúpila po Bc. Zuzane Záňovej. 

 

4. Doktorandský program na FEI STU 

Tajomník P. Miklovič informoval, že fakultný právnik nemal k návrhu Doktorandskému programu 
ako schéme žiadne pripomienky a Doktorandský program môže ísť do praxe. 

 

5. Spolupráca so SPŠE K. Adlera 

Dekan M. Oravec informoval o spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou K. 
Adlera, ktorej zmluvný návrh predložil prof. F. Uherek. Návrh zmluvy bol spripomienkovaný 
členmi vedenia.  
 
 
 



6. Lokálne stredisko dištančného vzdelávania 

Dekan prof. Oravec informoval vedenie, že prof. M. Huba navrhol zrušenie Lokálneho strediska 
dištančného vzdelávania. K tomuto návrhu prebehne hlbšia analýza, na základe ktorej sa vedenie 
rozhodne, či toto pracovisko fakulta potrebuje alebo nie. 

 

7. Náborová kampaň 

Prodekan R. Vargic predstavil členom vedenia návrh rozpočtu a harmonogramu náborovej 
kampane. Tento návrh je súčasťou zápisnice. Prebehla diskusia o obsahu propagácie štúdia. 
Dekan M. Oravec navrhol schválenie uvedeného návrhu až na ďalšom zasadnutí vedenia. 

 
 
 
Rôzne 
 
Zasadnutie vedenia 30.11.2021 sa bude konať online. Prodekan Vargic pošle link na pripojenie. 
 
Prodekan S. Sojak sa zaoberal riešením pri problémoch s vyučovanie slovenčiny pre zahraničných 
študentov. Prebehla diskusia medzi členmi vedenia. Prodekan S. Sojak zistí, za akých okolností sa 
dajú takéto kurzy realizovať, a za akých finančných podmienok. Následne bude informovať 
vedenie. 
 
 
 
Zapísal: P. Miklovič 
Overil: S. Sojak  
 
 
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:   
• Vyriešiť vzťah a úlohy zástupcov priemyselných firiem v radách študijných 

programov. Upravovať termíny zasadnutí Priemyselnej rady - priebežne. (Z: M. Oravec) 
• 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) 
• Navrhnúť názvy jednotlivých veľkých prednáškových sál podľa mien významných osobností, 

ktoré sa v minulosti pričinili o rozvoj FEI STU (Z: členovia vedenia). 


