Zápis z porady vedenia FEI STU 5. 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. Stretnutie rektora STU s dekanmi – legislatívne zmeny
Dekan Oravec informoval vedenie o stretnutí rektora s dekanmi fakúlt o zosúladení vnútorných
predpisov STU s novelou VŠ zákona a o najbližších krokoch univerzity po týchto zásadných
zmenách. Predseda AS Hubinský informoval, že 12.4. bude predsedníctvo AS s cieľom schváliť
harmonogram na voľbu kandidáta na dekana, 19.4. bude riadne zasadnutie senátu, do 7.10.
návrhy kandidátov, do 12.10. zverejnenie listiny kandidátov, do 8.11. predstavenie kandidátov
a na 15. novembra je plánovaná samotná voľba dekana.

3. Výberové konania na učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety
Dekan Oravec upozornil, že ak niektorí zučiteľov zabezpečujúcich profilové predmety (tzv. pätíc),
sú na funkčných miestach, ktoré treba obnoviť do 31.8.2023, tak je to potrebné vypísať
výberové konanie do 24.4.2022.
Prodekanka Miklovičová informovala vedenie o zozname učiteľov zabezpečujúcich profilové
predmety, ktorý spolu s prodekankou Stopjakovou a OĽZ vypracovali. Tento dokument notifikuje,
na ktoré funkčné miesta musí byť vypísané výberové konanie. Dekan Oravec určil termín Kolégia
dekana, kde sa táto problematika prerokuje na 12.4. o 10:00. Vedenie sa uskutoční v ten istý
deň v tradičnom čase o 9:00.

4. Novela VŠ zákona vs. štátne skúšky a schvaľovanie školiteľov
Prodekanka Miklovičová informovala, že v súvislosti s blížiacimi sa štátnymi skúškami je
potrebné schváliť ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach najmä pre
novo akreditované študijné programy. Zároveň je potrebné schváliť aj nových školiteľov
v doktorandskom štúdiu. Informovala, že na základe dostupnej verzie novely vysokoškolského
zákona usudzuje, že by to malo byť aj od 25.4.2022 naďalej v kompetencii Vedeckej rady fakulty.
Prodekanka Miklovičová uvedené prerokovala s prorektorom Bitterom, ktorý navrhnutý proces
odobril.

5. Poďakovanie študentom FEI za pomoc Ukrajine, humanitárna zbierka
Dekan informoval, že spol. MEDIFORM poďakovala FEI STU za to, ako vedie svojich študentov.
Zároveň poslala Ďakovné listy pre študentov Ľuboša Valkoviča a Mariána Šebeňa za
dobrovoľnícku činnosť , ochotu a pomoc na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom počas
trvania vojny na Ukrajine, ktorú realizovali cez túto spoločnosť. Ich činnosť bola veľkým prínos
pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Prodekanka Miklovičová informovala, že v zmysle
Štipendijného poriadku STU by bolo možné uvedeným študentom priznať štipendium
z vlastných zdrojov za príkladný občiansky postoj.
Tajomník Miklovič informoval vedenie o spustení humanitárnej zbierky pre ukrajinských
azylantov, ktorí sú ubytovaní na ÚZ Nemecká.
6. Návrh rozpočtu- finančný plán KPR
Prodekan Telek predstavil vedeniu finančný plán za Kanceláriu pre rozvoj. Po diskusii vedenia si
dekan Oravec vyžiadal položku „Súbor projektových dokumentácií pre komplexné dokončenie
revitalizácie budov FEI (interiér, exteriér) - plánovaná realizácia v rámci projektu CEVIS (Science
Hills)“ rozpísať na parciálne časti. Prodekan Telek uvedený rozpis dodá vedúcej EO na
zapracovanie.
7. Rôzne
- Prodekan Sojak otvoril otázku náhrady za vyučovanie vymeškané počas rektorského
voľna. Vedenie sa po diskusii uznieslo, že vyučujúci môžu nahradiť vyučovanie podľa
potrieb zabezpečenia toho ktorého predmetu.
- Prodekan Sojak informoval vedenie, že na porade prodekanov sa uznieslo, že si každá
fakulta bude manažovať proces ubytovania zahraničných študentov samostatne. Navrhol,
aby každý zahraničný prvák dostal ubytovanie automaticky. Vyššie ročníky zahraničných
študentov budú ubytovávaní na základe študijných výsledkov. Vedenie s postupom
súhlasilo
- Prodekan Vargic otvoril otázku Výročnej správy 2021. Vedenie sa dohodlo na odovzdaní
jednotlivých častí do konca mesiaca apríl. Následne prodekan Vargic dokument
skompletizuje.

Zapísal: P. Miklovič
Overila: E. Miklovičová

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)

