Zápis z porady vedenia FEI STU 8. 3. 2022
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič,
P. Telek
1. Kontrola úloh
Všetky úlohy okrem dlhodobých úloh uvedených na konci zápisu sú splnené.
2. Informácie z porady prodekanov pre pedagogiku (E. Miklovičová)
Prodekanka Miklovičová informovala stručne o dianí na porade prodekanov pre pedagogiku. V
tejto súvislosti sa prediskutovali žiadosti študentov o finančnú podporu v súvislosti s vojnou na
Ukraine. Každému študentovi, ktorý požiada bude vyplatené jednorázové štipendium v hodnote
200 EUR. Vedenie prediskutovalo aj možnosť zaplatenia poplatku za prijímačky uchádzačom o
štúdium postihnutým vojnou na Ukraine.
4. Návrh zriadenia štipendií aj profesorov v súvislosti s vojnou na Ukraine
Dekan informoval o podnete prof. Rozinaja - návrh na zriadenie štipendií nie len pre študentov ,
ale aj profesorov v súvislosti s vojnou na Ukraine. V súvislosti s tým sa vedenie dohodlo na zriadení
položky v rozpočte, ktorá by túto možnosť pokrývala. O výške, procesoch nebolo zatiaľ
rozhodnuté.
3. Informácie o novej štipendijnej schéme pre talenty
Dekan stručne informoval o novej štipendijnej schéme pre talenty - informácie z rektorátu STU.
5. Prezentácia finančného plánu na rok 2022
P. Miklovič a R. Vargic prezentovali pred vedením návrhy položiek do finančného plánu za svoje
oblasti s prioritami a plánom na ďalšie obdobie. Následne prebehla diskusia.
6. Rôzne
Prod. Sojak informoval o dohode s Taiwanskou univerzitou NCKU, v rámci ktorej sa plánujú
výmenné pobyty študentov. Prerokovala sa možnosť podpory pobytov z rozpočtu, resp. s využitím
programu NŠP.
Nasledujúca porada vedenia sa uskutoční 15.03.2022 o 9:00 hod.
Zapísal: R. Vargic
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)

