
Zápis z porady vedenia FEI STU 12. 4. 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. Zasadnutie Predsedníctva akademického senátu FEI STU 

Predseda AS FEI STU informoval o príprave zasadnutia Predsedníctva akademického senátu FEI 
STU, ktoré sa uskutoční dňa 12.4.2022 a prezentoval dve navrhované verzie harmonogramu 
volieb pre voľby kandidáta na funkciu dekana FEI STU na obdobie od 1.3.2023 do 31.1.2027. 

 

3. Návrh rozpočtu- finančný plán PGO 
Prodekanka Miklovičová prezentovala finančný plán za Pedagogické oddelenie. Vedenie 
navrhované položky odsúhlasilo. 

 

4. Testovanie všeobecných študijných predpokladov uchádzačov o bakalárske štúdium 
Prodekan Sojak otvoril otázku testovania všeobecných študijných predpokladov uchádzačov 
o bakalárske štúdium, ktoré v zmysle novely vysokoškolského zákona budú musieť absolvovať tí 
uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí nebudú môcť preukázať získanie úplného stredného 
vzdelania. Dekan informoval, že prorektor Bittera bude v tejto súvislosti komunikovať s MŠVVaŠ 
a neodporúča na tieto účely využiť SCIO testy. 

 

5. Rôzne 
- Prodekanka Miklovičová navrhla priznať študentom Ľubošovi Valkovičovi a Mariánovi 

Šebeňovi, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť na hraničnom priechode vo Vyšnom 
Nemeckom, štipendium z vlastných zdrojov za príkladný občiansky postoj. Vedenie 
odsúhlasilo priznanie štipendia menovaným študentom vo výške 400 eur.  

- Tajomník Miklovič informoval, že v humanitárnej zbierke pre ukrajinských azylantov, 
ktorí sú ubytovaní na ÚZ Nemecká bolo vyzbierané veľké množstvo potravín, obuvi a 
oblečenia a poďakoval všetkým za pomoc. 
 

Predbežný termín nasledujúcej porady vedenia je 26.04.2022 o 9:00 hod. 
 
Zapísala: E. Miklovičová  
Overila: V. Stopjaková  



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) 


