
Zápis z porady vedenia FEI STU 6. 9. 2022 
 
Prítomní:  M. Oravec, R. Vargic, E. Miklovičová, V. Stopjaková, P. Hubinský, P. Miklovič 
Neprítomní ospravedlnení: P. Telek, S. Sojak 
 

1. Kontrola plnenia úloh 

Všetky úlohy sú plnené v rámci stanovených termínov.  

2. Nová didaktická technika v učebniach 

Dekan Oravec komunikoval s prof. Janíčkom o možných formách zaškolenia k používaniu novej 
didaktickej techniky v prednáškových sálach. Vedenie diskutovalo o možnostiach realizácie 
týchto školení. Prodekan Vargic potvrdil zámer zaškoliť pedagógov tak, aby nebola narušená 
plynulosť pedagogického procesu. V pondelok 5.9.2022 prebehlo prvé zaškolenie v súvislosti s 
úvodom do štúdia. Prodekan prisľúbil video tutoriál, ktorý pomôže prednášajúcim prechod na 
modernejšiu technológiu. Prodekan Telek na kontrolnom dni informoval, že po mesiaci 
používania sa budú zbierať pripomienky od používateľov. Vstup do prednáškových sál je zatiaľ 
na kľúče. V horizonte týždňov sa spustia vstupy na RFID karty. 

3. Počty zapísaných uchádzačov na Bc a Ing štúdium 

Dekan Oravec otvoril problematiku prijímania uchádzačov o Bc štúdium. Prebehla diskusia k 
počtom zapísaných v Bc a Ing štúdiu. Prodekanka Miklovičová vysvetlila možný progres v číslach, 
a to najmä z dôvodu  neskoršieho zápisu zahraničných uchádzačov. Informovala vedenie aj o 
prieťahoch  pri vybavovaní nostrifikácie a konštatovala, že celkovo je tento proces zložitý a je 
častokrát prekážkou plynulému prijímaciemu konaniu. Rovnako sú pochybnosti, ako zahraniční 
študenti zvládnu začiatok štúdia v súvislosti s jazykovou bariérou.  

4. OpenSlava, FEIstival a Unispace 

Tajomník Miklovič informoval vedenie o zámere spojiť veľké IT podujatie organizované naším 
partnerom Accenture Slovensko OpenSlavu s tradičným študentským podujatím FEIstival. 
Súčasne je zámer dokončiť študovňu patriacu do siete Unispace do tohto termínu a slávnostne 
ju otvoriť práve 20.10.2022. 

5. Harmonogram štúdia na ZS 2022/2023 

V súvislosti s blížiacim sa termínom podujatia OpenSlava prodekanka Miklovičová upozornila na 
problémy s realizáciou výučby v tomto termíne. Vedenie sa uznieslo, že kvôli štátnym sviatkom a  
podujatiam organizovaným na FEI STU upraví harmonogram štúdia na ZS 2022/2023 
nasledovne: 
31.10. 2022 (pondelok) študijné voľno kvôli štátnemu sviatku 1.11.2022 (utorok) 



19.10.2022 (streda) by sa učilo ako vo štvrtok 
20.10.2022 (štvrtok) študijné voľno OpenSlava, FEIstival 
17.11.2022 (štvrtok) štátny sviatok 
13.týžden semestra  sa budú nahrádzať Po, Ut, Str a Štv 
 

Úloha: Spresnenie harmonogramu semestra Z: Sojak T: ASAP 
 

6. Odborové komisie 

Prodekanka Miklovičová informovala o priebehu procesu návrhu nových odborových komisií 
(OK) doktorandských študijných programov. Návrhy na zloženie nových OK jej majú byť 
doručené v termíne do 19.9.2022. Dekan následne predloží žiadosti o zriadenie OK rektorovi, 
ktorý ich predkladá na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady STU, najskôr však po uplynutí 14 dní 
odo dňa doručenia žiadosti. Najbližšie zasadnutie Vedeckej rady STU je naplánované 19. 10. 
2022. 

7. Energetická kríza 

Prebehla diskusia ohľadom cien energií a možnostiam, ako by mala fakulta zareagovať na 
súčasnú energetickú krízu. Tajomník Miklovič konštatoval, že zatiaľ nie sú známe žiadne čísla 
a ani sme nedostali žiadne inštrukcie z univerzity resp. rezortu školstva.  
 
Úloha: Preveriť platnosť zmlúv týkajúcich sa energií, ktoré má univerzita resp. fakulta 
uzatvorené. Z: Miklovič T: ASAP 
 

8. Rôzne 

Kvôli neprítomnosti na dnešnom zasadnutí vedenia na nadchádzajúcom, ktoré sa bude konať 
13.9.2022 o 14:00, zapisuje prodekan Telek a overuje prodekan Vargic.   
 
Prodekan Vargic informoval o spolupráci a plánovanej návšteve Taiwanských organizácií.  
 
Predseda AS Hubinský upozornil, že podľa harmonogramu volieb kandidáta na dekana je 
potrebné do 7.10. 2022 predložiť volebnej komisii návrhy kandidátov na funkciu dekana FEI STU. 
Všetky ďalšie informácie sú uvedené v harmonograme volieb. 
 
Tajomník Miklovič informoval vedenie, že 11.9.2022 sa začne prvá fáza realizácie zmeny 
parkovacej politiky v okolí FEI STU, a to maľovaním vodorovného dopravného značenia. 
 
Tajomník Miklovič informoval vedenie o početných haváriách plynovodu vo vlastníctve fakulty. 
Ako jedinú rozumnú možnosť vidí zrušenie dodávky plynu na fakultu. Tomu však musí 



predchádzať dohoda s ostatnými odberateľmi v okolí, o ktorej sa momentálne rokuje 
s partnermi.  

 

 
Zapísal: P. Miklovič 
Overila: E. Miklovičová 
 
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 
 


