
Zápis z porady vedenia FEI STU 15. 3. 2022 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič, 
P. Telek 
 

1. Kontrola úloh 

Úlohy mimo dlhodobých úloh sú splnené. 

 

2. Informácia zo zasadnutia Vedenia STU 
Prodekan Sojak informoval o zasadnutí a prerokovaných témach na V-STU dňa 14.3.2021, kde 
zastupoval p. dekana. 

Po rokovaní V-STU nasledovalo stretnutie k postupu delenia dotácie na STU pre rok 2022. 
Predbežné nápočty rozpisu (delenia) dotácie, po zohľadnení „excelentných tímov“, preukazujú 
pozitívny trend vývoja dotácie pre FEI. 

 

3. Situácia na Ukrajine 

Tajomník informoval o krokoch, ktoré fakulta realizuje vo vzťahu ku kríze na Ukrajine. FEI 
pripravuje súbor organizačných a právnych krokov, ktoré majú napomôcť zmierniť následky 
ozbrojeného konfliktu, najmä v oblasti poskytnutia ubytovania v zariadení Nemecká. Vedenie 
odsúhlasilo zámer poskytnutia (vypožičania) zariadenia v Nemeckej pre účely ubytovania 
azylantov z Ukrajiny. Prodekanka Miklovičová informovala o výplate štipendií 19 študentom, 
ďalších 24 žiadostí je v procese rozhodovania o schválení. Prerokovaná bola otázka možnosti 
opakovaného pridelenia. 

 

4. Rôzne 
Prodekanka Miklovičová informovala o záveroch kontroly na FEI v oblasti udeľovania štipendií. 

 

Nasledujúca pravidelná porada vedenia sa uskutoční 29.03.2022 o 9:00 hod. V prípade potreby 
sa uskutoční operatívne stretnutie k deleniu dotácie 17.3.2022 o 14:00 hod. alebo 21.3.2022 o 
13:00 hod.  
 
Zapísal: P. Telek 
Overil: 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). 
• Možnosť spolupráce s ukrajinským vzdelávacím centrom „Slovak Study“. (Z: P. Miklovič, R. 

Vargic) 


