
Zápis z porady vedenia FEI STU 27. 09. 2022 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic (online), E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, 
P. Miklovič, P. Telek 

1. Zamestnávanie dôchodcov 

Dekan informoval o problematike zamestnávania dôchodcov, ktorí pri dosiahnutí veru 70 rokov 
a následnom ukončení pracovného pomeru dostanú odchodné. Ak ich však následne fakulta opäť 
zamestná na čiastočný úväzok, vzniká povinnosť odchodné vrátiť. K tomuto bodu sa pripravuje 
smernica. 

2. Likvidácia starého nábytku z Ústavu informatiky a matematiky (ÚIM) 

Dekan informoval, že riaditeľ ÚIM Drozda, požiadal fakultu o uhradenie nákladov na odvoz a 
likvidácie starého nábytku z ÚIM a uviedol, že v opačnom prípade môže dôjsť k blokovaniu učební 
nahromadeným nábytkom. Dekan poveril prodekana Vargica, aby riaditeľovi Drozdovi tlmočil, že 
prípadné zablokovanie výučby bude považované za vážne porušenie pracovnej disciplíny. 
Tajomník informoval, že odvoz bol zabezpečený a situácia sa bude ďalej riešiť s riaditeľom ÚIM. 

3. Nastavenie cien vykurovania 

Tajomník informoval, že s energetikom pre FEI bude potrebné konzultovať výpočet očakávanej 
spotreby na najbližšiu vykurovaciu sezónu. Údaje o spotrebe neboli upravené oproti roku 2021 aj 
napriek prebehnutej rekonštrukcii (zateplenie, vyregulovanie vykurovacieho systému, inštalácia 
smart systému riadenia vykurovania), kde sa očakáva zníženie spotreby tepla. 

Prebehla diskusia k platnosti zákazu používaniu externých vykurovacích zdrojov, ktoré môžu 
navýšiť spotrebu elektrickej energie.  

4. Úprava výšky školného na ak. rok 2023/2024 

Prodekanka Miklovičová informovala o predbežnom návrhu na platbu školného od prorektora 
Bitteru. Návrh školného po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v akademickom roku 2023/2024 
je navrhovaný takto: 

Bc. štúdium:  1200 eur 

Ing. štúdium:   1500 eur 

PhD. štúdium:  1. rok mimo štandardnej dĺžky: 180 eur, každý ďalší rok 1200 eur  

 

Vedenie FEI STU súhlasilo s návrhom. 



5. Zmena garanta IKT a odborové komisie 

Prodekanka Miklovičová informovala, že sú pripravené podklady pre zmenu garanta ŠP 
Informačné a komunikačné technológie (IKT) a zmenu garantov profilových predmetov v ŠP IKT.  

Tiež informovala o pripravených podkladoch na členov odborových komisií, ktoré budú 
schvaľované Vedeckou radou STU v decembri 2022. 

6. Certifikát z jazyka k prijímaciemu konaniu 

Prodekan Sojak informoval, že na porade prodekanov sa dohodlo, že k prijímaciemu konaniu v ak. 
roku 2023/2024 bude STU vyžadovať od zahraničných uchádzačov o štúdium, certifikát zo 
slovenského, resp. anglického jazyka (podľa vyučovacieho jazyka daného ŠP) na úrovni B1. 

7. Prerušenie štúdia ukrajinských študentov 

Vedenie sa dohodlo, že ukrajinským študentom, ktorým nie je umožnený prechod cez hranice a 
nástup na prezenčnú formu štúdia a ani nie je známe kedy sa dostanú na Slovensko, bude ponúkať 
prerušenie štúdia. 

8. Štipendiá pre talentovaných študentov 

Prodekanka Miklovičová informovala o stave prideľovania štipendií pre talentovaných študentov. 
V súčasnosti sa čaká na zmluvu s ministerstvom aby mohli byť štipendiá vyplácané. 

9. Výberové konanie na projektového manažéra 

Prodekanka Stopjaková upozornila na potrebu opätovného vypísania výberového konania na 
nového projektového manažéra pre medzinárodné projekty. 

 
 
 
 
Zapísal: S. Sojak  
Overila: V. Stopjaková 
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