Zápis z porady vedenia FEI STU 1. 3. 2022
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič,
P. Telek
1. Kontrola úloh
Úloha: Zverejnenie zápisníc z porád vedenia na web stránke (Z: R. Vargic) – zatiaľ nesplnené.
Ostatné úlohy okrem dlhodobých úloh uvedených na konci zápisu sú splnené.
2. Situácia na Ukrajine
Dekan informoval o záveroch Krízového štábu STU ako aj o tom, že na FEI študuje 99 ukrajinských
študentov, ktorí boli oslovení emailom ohľadne zistenia aktuálnej situácie, prípadne požiadaviek
jednotlivých študentov. Dekan otvoril otázku foriem pomoci ukrajinským študentov (napr.
mimoriadne štipendiá, poskytnutie ubytovania a pod.) ako aj ich technickú realizáciu. Prodekanka
Miklovičová informovala o stretnutí zástupcov MŠVVaŠ SR a univerzít v utorok 1.3.2022 k tejto
situácii. Tiež informovala o príprave odporúčania pre učiteľov smerom k akceptácii možných
absencií študentov na výučbe. Prodekan Sojak otvoril otázku poskytnutia ubytovania
v rekreačnom zariadení FEI Nemecká, ako aj otázku postupu FEI pri prijímaní študentov z Ukrajiny
na štúdium pri nedodaní kompletných dokladov z dôvodu aktuálnej situácie. Prof. Hubinský
upozornil na možnosť zamedzenia diskriminácie študentov z krajín, ktorých sa aktuálna situácia
priamo dotýka.

3. Finančný plán na rok 2022
Tajomník predstavil pripravený finančný plán na rok 2022 a informoval, že viacero položiek bolo
v pláne preklasifikovaných na nižšiu prioritu. Požiadal jednotlivých prodekanov, aby skontrolovali
jednotlivé položky a pripravili komentár.
Úloha: Pripraviť návrhy na úpravu, ktoré budú v zdieľanom dokumente v stĺpci „zmeny“. (Z: všetci
prodekani, tajomník, T: do 8.3.2022)

4. Spolupráca so SARIO
Prodekan Telek informoval o možnostiach nadviazanej spolupráce fakulty so spoločnosťami
a firmami prostredníctvom agentúry SARIO. Možnosti spolupráce sú v 4 oblastiach: návrhy
záverečných prác (bakalárskych/diplomových/dizertačných), návrhy na spoločné výskumnovývojové projekty s fakultou, návrhy „case studies“ (prípadových štúdií), ponuky stáží/praxe pre
študentov.

Úloha: Prodekan Telek rozpošle materiál riaditeľom ústavov a požiada o vyjadrenie záujmu,
prípadne výber firiem, s ktorými by chceli spolupracovať.
5. Rôzne
- Prodekanka Stopjaková predstavila návrh Zmluvy o ukončení spolupráce medzi FEI STU
a ElÚ SAV pri vydávaní Elektrotechnického časopisu, ako aj dôvody tohto návrhu. Vedenie
s návrhom Zmluvy súhlasilo.
-

Dekan informoval o žiadosti vedúceho Úradu priemyselného vlastníctva o uverejnenie
inzerátu ohľadne obsadenie miesta v úrade. Žiadosť bude preposlaná tajomníkovi.

-

Dekan predstavil doterajšie návrhy na pomenovanie revitalizovaných prednáškových
miestností po osobnostiach.

-

Prodekanka Miklovičová informovala o odoslanom návrhu na ocenenie Učiteľ roka na prof.
Nečasa.

-

Dekan informoval o usmernení kvestora o koordinácii poskytovania ubytovania.
Kontaktná osoba na koordináciu týchto aktivít za FEI STU je tajomník Miklovič.

-

Prodekan Sojak informoval o pripravených Študijných plánoch na akademický rok
2022/2023, ktoré budú zverejnené.

Nasledujúca porada vedenia sa uskutoční 08.03.2022 o 9:00 hod.
Zapísala: V. Stopjaková
Overil: P. Telek

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).
•
Možnosť spolupráce s ukrajinským vzdelávacím centrom „Slovak Study“. (Z: P. Miklovič, R.
Vargic)

