
Zápis z porady vedenia FEI STU 14. 12. 2021 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič, P. 
Telek (od 9:30) 
 

1. Kontrola úloh 

- K bodu 2 z porady vedenia 30.11.2021: Prodekan Vargic informoval o stretnutí 
s Mega&Loman a dohode o hlavnom motíve kampane. 

- K bodu 3 z porady vedenia 30.11.2021: splnené, prodekan Sojak zaslal materiály. 
- Aktualizovaná úloha: Kolégium dekana bude zvolané na začiatku roka 2022. 

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

 

2. Úvodné informácie dekana 

- Dekan informoval o konaní vedenia STU, na ktorom bol prodekan Sojak. CVTI ponúka 
možnosť vytvoriť pozície pre pracovníkov VŠ na vykonávanie služieb pre CVTI.  

- Dekan informoval o pripravovanej novej metodike delenia dotácie na VŠ.  
- Dekan informoval o stave prípravy novely zákona o VŠ, do ktorej boli zapracované 

niektoré pripomienky a upravené znenie. 

 

3. Tvorba rozpočtu FEI STU  

Tajomník informoval o internom dokumente pre tvorbu rozpočtu fakulty a zapracovaní 
pripomienok vedenia. Taktiež predstavil harmonogram pre tvorbu finančný plán pre rok 2022.  

Úloha: Zdieľať dokument k pripomienkovaniu a sfinalizovať ho. Z: Miklovič, T: do 
23.12.2021 

 

4. Rôzne 

- Diskusia k zadávaniu položiek do finančnému plánu jednotlivých oddelení. Prodekanka 
Miklovičová informovala o poplatkoch v súvislosti s akreditáciou, ktoré je tiež potrebné 
zahrnúť do finančného plánu. 

- Prodekan Vargic vyjadril podporu stratégie jazykového vzdelávania zamestnancov. 

 
Zapísala: V. Stopjaková 
Overil: R. Vargic  
 
 
  



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. (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). 
• Zistenie možností výučby slovenského jazyka pre zahraničných študentov na fakultách STU. 

(Z: S. Sojak) 
 


