
Zápis z porady vedenia FEI STU 3. 5. 2022 
 
Prítomní: M. Oravec, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Miklovič, P. Telek 

1. Informácie o rokovaní k rozpisu dotácia na rektoráte 

P. Miklovič stručne informoval, že v piatok 30.4.2022 bolo rokovanie o rozpise dotácie na 
rektoráte. Zároveň informoval, že bola senátom STU schválená príslušná metodika  ako vnútorný 
dokument STU.  

2. Informácie z kolégia rektora 

R. Vargic stručne informoval o priebehu kolégia rektora, ktoré sa konalo 2.5.2022 

3. Stretnutie prodekanov pre pedagogiku  

E. Miklovičová informovala o stretnutí prodekanov pre pedagogiku s pror. M. Bitterom, ktoré sa 
konalo 2.5.2022. Konštatovala potrebu vyplácania štipendia všetkým študentom (aj z krajín mimo 
EU). Informovala o potrebe „zosúlaďovania“ – je potrebné, aby dekan požiadal o zriadenie 
odborových komisií do konca júna. 

4. Prijímacie konanie na inžinierske štúdium 

Prijímacie konania budú prezenčne, na základe odporúčania M. Bitteru, pre uchádzačov zo 
zahraničia môžu byt online formou. 

5. PR aktivity – nábor študentov 

P. Miklovič stručne informoval o zrealizovaných a prebiehajúcich PR aktivitách, najmä smerom 
k uchádzačom o štúdium. 

6. Stav prijímacieho konania na bakalárske štúdium 

S. Sojak informoval o priebežnom stave počtu podaných prihlášok v rámci prijímacieho konania 
na bakalárske štúdium. Konštatovala sa vysoká miera neúplných podkladov ukrajinských 
študentov. Diskutovala sa možnosť prijímacieho konania pre ukrajinských študentov. 



Úloha: E. Milovičová/S. Sojak zosumarizujú podklady a zapoja do procesu P. Mikloviča 

7. Certifikát pre agentúru C & L Education 

R. Vargic informoval o možnosti získavania študentov pre štúdium v anglickom jazyku z Číny na 
základe spolupráce s čínskou agentúrou C & L Education Group, ktorá požaduje vydanie certifikátu 
na túto činnosť. Pre FEI preferuje ako vhodnejšiu formu memorandum o spolupráci. Pri tomto 
bode taktiež prebehla diskusia o prínose platby školného priamou formou (platí študent) voči 
platbe nepriamou formou (v rámci dotácie štátu). 

Úloha: R. Vargic zosumarizuje podklady a pre preverenie právnikom zapojí do procesu P. 
Mikloviča 

8. Termín/program nasledujúceho stretnutia vedenia 

Nasledujúce stretnutie vedenia sa bude konať 10.5.2022 o 9:00, prezenčne. V rámci programu 
bude riešený stav príprav a harmonogram prezentácie výročnej správy.  

 
 
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) 


