Zápis z porady vedenia FEI STU 23. 03. 2021
Prítomní online:

M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, Ž. Eleschová, E. Miklovičová, P. Telek,
P. Miklovič, P. Hubinský.

1. Kontrola úloh
Dekan presunul kontrolu úloh na rokovanie vedenia, ktoré sa bude konať 30.3.2021.
2. Informácie z Kolégia rektora
Dekan informoval o vybraných bodoch z rokovania Kolégia rektora, ktoré sa konalo 22.3.2021:
• výberové konania na funkčné miesta docentov a profesorov:
o na námietky dekanov rektor reagoval tak, že pošle list s usmernením,
• rektor hovoril o zámere otvoriť diskusiu o projekte ACCORD a tzv. „kapacitných
projektov“,
• rektor upozornil na spoluúčasť fakúlt na financovaní mobilít v rámci projektu SASPRO
2, kde má FEI jedného uchádzača,
• rozpis dotácie z úrovne STU sa komplikuje pre problémy v komunikácii,
• v novom disciplinárnom poriadku boli akceptované aj niektoré pripomienky zo strany
FEI STU,
• akreditácia: informácie dekana doplnila prodekanka Miklovičová; konštatovala, že aj
keď bol posunutý termín na odovzdanie podkladov, stále je množstvo vecí nejasných
a očakáva problémy s plnením tohto termínu.
3. Finančný plán za TaS pre rok 2021
Tajomník predstavil finančný plán za tovary a služby pre rok 2021. Vedeniu vysvetlil obsah
a formát dokumentu. Dokument bude zdieľaný na MS Teams.
Úloha: Skontrolovať vo finančnom pláne položky svojho pracoviska, prípadne dať pripomienky
k dokument ako takému. Z: členovia vedenia. T: 30.3.2021
Prodekanka Stopjaková navrhla systém odmeňovania oponentov za vypracovanie posudkov
pri habilitačných a inauguračných konaniach. Vedenie sa uznieslo na tom, že formálne bude
túto oblasť zastrešovať formou metodického pokynu.
Úloha: Vypracovať návrh metodického pokynu na odmeňovanie v systéme habilitačných
a inauguračných konaní. Z: Stopjaková, Miklovič. T: 30.3.2021
4. Dlhodobý zámer FEI a činnosť vedenia
Dekan v súvislosti s Dlhodobým zámerom FEI STU pripomenul dokument „činnosť vedenia“,
ktorý je umiestnený na spoločnom google disk. Pripomenul, že niektoré témy ako akreditácia,
zmena tvorby rozpočtu a pod. už bežia, iné, ako výkonové štandardy v oblasti vedy
a pedagogiky, budúcnosť TIŠ a IKAL, zabezpečenie výučby matematiky a pod. sú stále
nevyriešené.
Úloha: Pripomienkovať dokument „činnosť vedenia“ na google disk. Z: vedenie, Miklovič. T:
priebežne

5. Parkovanie v okolí FEI STU
Tajomník prestavil štúdiu „zmena organizácie dopravy pri FEI STU“, ktorá je zameraná na
zvýšenie počtu parkovacích miest pre zamestnancov okolí fakulty. Vedenie predloženú štúdiu
schválilo a projekt bude podaný na Dopravný inšpektorát.
6. Spolupráca FEI STU - SOSA
Tajomník informoval o potrebe presťahovať OZ SOSA zo súčasných priestorov kvôli
pokračujúcemu projektu ACCORD. Vedenie diskutovalo o vzťahu fakulty s týmto OZ. Vedenie
sa uznieslo na tom, že vzájomnú spoluprácu je potrebné prediskutovať so zástupcami SOSA.
Navrhovaný termín je 20.4.2021 na riadnom zasadnutí vedenia.
7. Rekonštrukcia študovne FEI STU
Tajomník predstavil vedeniu zámer rekonštrukcie študovne FEI STU na nultom podlaží bloku
A. V súvislosti s rozložením priestoru prodekanka Miklovičová požiadala tajomníka
o zapracovanie priestoru pre študentov so špecifickými potrebami do štúdie.
8. Výskum obťažujúceho správania na školách
Dekan pripomenul žiadosť pani Valkovičovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny k výskumu
obťažujúceho správania na školách.
Úloha: Vyjadriť sa k možnej spolupráci s IVPR v súvislosti s výskumom obťažujúceho správania
medzi študentmi a študentkami denného štúdia verejných vysokých škôl. Z: vedenie. T:
30.03.2021
9. Pump Track FEI
Tajomník predstavil vedeniu zámer vybudovania pumptreckovek dráhy na pozemku FEI.
Projekt sa zapojil do súťaže na magistráte. O výsledku bude tajomník vedenie informovať.
10. Národné centrum telemedicínskych služieb
Dekan informoval vedenie o potrebe obsadiť funkciu riaditeľa špeciálneho účelového
zariadenia Národného centra telemedicínskych služieb kvôli možnosti FEI zapojiť sa do
vedeckovýskumných projektov. Informoval, že to tejto pozície obsadí doc. Martina Donovala.
Prodekanka Stopjaková k téme uchádzania sa o projekty akcentovala, že prioritne by sa mali
kmeňoví zamestnanci fakulty uchádzať o vedeckovýskumné granty pod hlavičkou FEI STU a nie
súkromnej spoločnosti poukazujúc na etickú rovinu problému.
Dekan konštatoval, že tento návrh je nevyhnutné ešte prediskutovať na ďalšom vedení
a pozval doc. Martina Donovala na zasadnutie vedenia, ktoré sa uskutoční 30.3.2021.
Zapísal: Miklovič
Overila: Stopjaková

Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU:
• Pripraviť vyhodnotenie publikačnej činnosti pre oblasti výskumu 15+17 a oblasť výskumu
16 (IKT). Z: Stopjaková. Úloha trvá.
• Hľadať osobné kontakty na vysoké školy na Ukrajine, v Srbsku, Rusku, Bielorusku ohľadne
prípadného vytvárania spoločných ŠP. Z: riaditelia ústavov a členovia vedenia. Úloha trvá.
• Zatemniť DE 150 a DE 300 Z: Miklovič, Úloha neaktuálna. Uvedené bude zahrnuté do
projektu ACCORD
• Zvolať zasadnutie Priemyselnej rady FEI. Z: Oravec, T: najneskôr pri spustení akreditácie.
Úloha trvá.

