
Zápis z online porady vedenia FEI STU 1. 2. 2022 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič, 
P. Telek 

1. Návrh rozpočtu FEI STU 2022- položky s prioritným čerpaním 
- Tajomník prezentoval tabuľku s návrhom položiek rozpočtu, z ktorých povahy nie je 

možné čakať až do riadneho procesu schvaľovania rozpočtu fakulty pre rok 2022. Ide 
o oblasti ktoré zabezpečuje Kancelária pre rozvoj, Výpočtové stredisko a PR tím fakulty. 

- Prodekan Vargic informoval vedenie o položkách týkajúcich sa rekonštrukcie telefónnej 
ústredne a služieb k nej priradených. Popísal postup inovácie telefónnej ústredne, ktorá je 
pretrvávajúcim problémom. Investičné položky sú určené na novú digitálnu ústredňu s 
hlasovou službou vrátane koncových zariadení. Ďalšou položkou je náborová kampaň, 
ktorá už bola schválená vedením.  

- Prodekan Telek  informoval vedenie, že z dôvodu zistenia rozsiahlych havarijných situácií 
na prebiehajúcej stavbe sa plánuje predĺženie lehoty výstavby a počíta sa aj s navýšením 
rozsahu prác v rámci už uzatvorenej zmluvy, z uvedeného dôvodu je nevyhnutné navýšiť 
aj rozsah autorského a stavebného dozoru. Ostatné položky navrhované na schválenie 
súvisia s projektovou dokumentáciou pre PO a súborom projektových dokumentácií pre 
dokončenie revitalizácie budov FEI. Realizácia je následne plánovaná v rámci projektu 
CEVIS. Zámerom je komplexné dokončenie rekonštrukcie interiérov s ďalším rozšírením 
úspory energií a zvýšením kvality životného prostredia pre zamestnancov aj študentov. 

- Predseda AS FEI STU navrhol, aby bol uvedený návrh predložený na dnešné predsedníctvo 
senátu, ktoré následne rozhodne o ďalšom postupe, ako senát bude postupovať v procese 
schvaľovania položiek s prioritným čerpaním. 

 
2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky STU pre ak. rok 2022/2023 
- Prodekanka Miklovičová informovala vedenie, že v podmienkach prijatia na štúdium 

inžinierskych študijných programov je potrebné schváliť v AS FEI STU, aj keď sa mení len 
termín zaplatenia poplatku za materiálne vybavenie prijímacieho konania. Tento je nutné 
uhradiť do termínu doručenia pozvánky na prijímacie skúšky. Väčším zmenám bolo nutné 
pristúpiť v prílohe materiálu. Tieto sa týkajú podmienky odpustenia prijímacej skúšky pre 
jednotlivé ústavy. 

 

Zapísal: P Miklovič 
 
  



 
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) 
 


