Zápis z porady vedenia FEI STU 21. 6. 2022
Prítomní: M. Oravec, R. Vargic, E. Miklovičová, V. Stopjaková, S. Sojak, P. Hubinský, P. Telek,
P. Miklovič
1. Kontrola plnenia úloh
Úloha: Príprava šablóny pre memorandá o spolupráci pre zahraničné organizácie propagujúce
štúdium na FEI STU (z. R. Vargic, P. Miklovič).
Stav: v riešení
2. Zosúladenie vnútorných predpisov s novelou VŠ zákona
M. Oravec informoval členov vedenia, že medzi dekanmi STU v Bratislave neprišlo k dohode
ohľadom zjednotenia štatútov a systému VŠ samosprávy. Súčasne podal informáciu ohľadom
prístupu ostatných vysokým školám na Slovensku.
P. Hubinský informoval vedenie o rôznych návrhoch, ako by mohla fungovať samospráva na STU.
Napr. senát by prebral úlohy VSK . Vedecká rada by bola kolektívny orgán. E. Miklovičová
upozornila na nesúlad takéhoto návrhu s aktuálnym systémom VSK na STU a príslušnými
vnútornými predpismi.
M. Oravec vyzval členov vedenia, aby do 30.6.2022 porozmýšľali nad tým, aký systém preferuje
FEI STU.
3. Návrh rozpočtu 2022
M. Oravec informoval vedenie, že 20.6.2022 bol Správnou radou STU schválený rozpis dotácie
na rok 2022. Ďalším krokom je zostavenie rozpočtu fakulty pre rok 2022. Upozornil, že
tohtoročný rozpis dotácie obsahuje závažnú zmenu, a to „Vymedzenie použitia fin. prostriedkov
pre excelentné výskumné súčasti“. Upresnil, že podľa dotačnej zmluvy medzi ministerstvom
a STU tieto prostriedky sú účelovo viazané na aktivity týchto súčastí s ťažiskom na fin.
ohodnotenie zamestnancov excelentných pracovísk, je nevyhnutné tieto zdroje vyčerpať do
konca roku 2022 a výkaz o čerpaní týchto prostriedkov odovzdať MŠVVaŠ SR do 31.1.2023.
Súčasne navrhol aby vedenia FEI STU v súlade s prílohou č. 8 dotačnej zmluvy na rok 2022,
založilo orgán, ktorý bude zodpovedný za kvalifikované rozdelenie týchto prostriedkov na
jednotlivé pracoviská fakulty tak, aby bol dodržaný záväzok voči MŠVVaŠ SR. Vedenie s návrhom
súhlasilo. Orgán zodpovedný za prerozdelenie tejto účelovej dotácie bude niesť názov Komisia
na podporu excelentného výskumu FEI STU so skratkou KPEV. Úvodné stretnutie riaditeľov
ústavov s dekanom definuje personálne zloženie KPEV.
Vedenie ďalej diskutovalo o nezarátaní zahraničných projektov so spoluúčasťou SR do budúcich
hodnotiacich období. P. Telek namietal takýto prístup zo strany rezortu ministerstva školstva
a odporučil, aby vedenie oficiálne namietalo.

Úloha: P. Telek pripraví koncept listu, ktorý by odkomunikoval námietky FEI STU voči postupu
MŠVVaŠ SR pri započítavaní výkonov za zahraničné granty. Vedenie na najbližšom zasadnutí
tento koncept prerokuje. T: 30.6.2022
4. Školné
E. Miklovičová informovala vedenie, že je na R-STU nutné zaslať návrh dekana na určenie
výšky školného a poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium na
akad. rok 2023/2024. Termín na zaslanie návrhu je do 30.6.2022. Novela zákona o VŠ upravila
výpočet školného z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného
študijného programu. Výška školného sa určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti
od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k
štandardnej záťaži študenta, ktorá je 60 kreditov.
Doteraz výška školného nezávisela od počtu kreditov, ktoré má študent získať,
študentovi sa vyrubilo školné v plnej ročnej výške a mal možnosť požiadať o zníženie alebo
odpustenie, ak spĺňal podmienky stanovené v smernici o školnom pre príslušný akademický rok.
Uvedená zmena výpočtu školného môže mať za následok zníženie celkovej výšky príjmu fakulty
zo školného. V súvislosti s uvedenou zmenou rektorát zároveň odporúča určiť výšku
ročného školného po prekročení ŠDŠ tak, aby bola deliteľná 60. Aktuálne nastavené výšky
školného túto podmienku nespĺňajú.
Vedenie sa dohodlo na nasledovnej výške školného na akad. rok 2023/2024:
Zvýšenie ročného školného pre študijné programy v dennej forme štúdia uskutočňované
v štátnom jazyku za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (ŠDŠ) a za súbežné štúdium:
1. stupeň: z 800 € na 900 €
2. stupeň: z 1000 € na 1080 €
3. stupeň: 1. rok z 100 € na 120 €, ostatné roky z 1 000 € na 1080 €.
Ponechanie ročného školného pre študijné programy v dennej forme štúdia uskutočňované
v cudzom jazyku na pôvodnej výške:
2. stupeň: 3000 €
3. stupeň: 3500 €.
Ročné školné pre študijné programy v externej forme štúdia (týka sa ba doktorandských):
V štátnom jazyku: zvýšenie z 500 € na 540 €
V cudzom jazyku: ponechanie na pôvodnej výške 2400 €.
5. Rôzne
Ďalšie stretnutie vedenia sa bude konať 30.6.2022 o 8:00.
Zapísal: P. Miklovič
Overila: E. Miklovičová

