Zápis z porady vedenia FEI STU 26. 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 Vedeckej rady FEI STU
Bol stanovený predbežný termín na 31.5.2022.
3. Návrh rozpočtu- finančný plán
Prodekanka Stopjaková prezentovala finančný plán za oddelenie knižnice a za vedu a výskum.
K navrhovanému plánu neboli námietky. Informovala o potrebe zabezpečiť platobný terminál
v novej študovni. Tajomník informoval o nastavení spolupráce medzi zamestnancami knižnice
a prevádzkovateľom priestoru študovne.
Prodekan Vargic prezentoval finančný plán s spojení s Erasmus+ programom a potrebou
zabezpečenia odmien pre učiteľov a tútorov, ktorí sa podieľajú na vedení zahraničných študentov.
Týmto vedenie FEI STU prerokovalo finančný plán všetkých oddelení.
4. Rozpis dotácie na STU
Dekan informoval o rozpise dotácie na STU. AS STU bude prerokovávať rozpočet a je predpoklad,
že v júni 2022 ho bude schvaľovať Správna rada STU.
5. Skúškové obdobie prezenčnou formou
Dekan informoval o stave situácie týkajúcej sa skúškového obdobia prezenčnou formou.
Zhrnul problémy spojené s prezenčnou formou skúšok a vyjadril aj obavu, že pre študentov 1. a 2.
ročníkov Bc. štúdia, ktorí doteraz nemali prezenčnú výučbu by prezenčná forma skúšok mohla byť
z rôznych ohľadov veľmi komplikovaná. Prodekan Sojak informoval, že internáty majú k dispozícii
približne 300 voľných miest. Na základe týchto informácií sa vedenie rozhodlo odporučiť Kolégiu
dekana nasledovné uznesenie:
Kolégium dekana odporúča prezenčnú formu skúšok počas LS 2021/2022 s výnimkou predmetov,
v ktorých by nedostupnosť technických prostriedkov mohla ohroziť riadny priebeh skúšok.
Zvláštnu pozornosť pri voľbe formy skúšok treba venovať študentom 1. a 2. ročníka Bc. štúdia,

ktorí doteraz neabsolvovali prezenčnú výučbu. Konečné rozhodnutie o forme skúšok je v
kompetencii riaditeľov ústavov.
Ústavy musia študentov o forme skúšok informovať najneskôr 14 dní pred začiatkom skúškového
obdobia
Úloha: K skúškovému obdobiu bude potrebné zabezpečiť aj informácie pre študentov s názvami
posluchární a plánom miestností. T: čo najskôr, Z: Miklovič
6. ŠVOČ
Prodekanka Miklovičová informovala o stave prihlásených študentov na ŠVOČ, ktorá sa uskutoční
27.4.2022. Prihlásených je 14 študentov, rokovanie sa uskutoční v troch sekciách.

Nasledujúca porada vedenia sa uskutoční 03.05.2022 o 9:00 hod prezenčnou formou.
Zapísal: S. Sojak
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)

