
Zápis z porady vedenia FEI STU 18. 10. 2022 
 
Prítomní: M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, S. Sojak, P. Hubinský, P. Miklovič 
Ospravedlnený: P. Telek 
Hostia k bodu 2: Z. Záňová, A. Franko, J. Miklášek 
 

1. Zasadnutie Komisie na podporu excelentného výskumu FEI STU 

Tajomník informoval o zasadnutí Komisie na podporu excelentného výskumu (KPEV) FEI STU, 
ktoré sa konalo dňa 13.10.2022. Komisia sa zaoberala spôsobom vykazovania čerpania účelovej 
dotácie na excelentné výskumné súčasti. Vedenie sa stotožnilo s uznesením KPEV v znení: 

„Z dôvodu výkonu činnosti  vedeckých pracovníkov a doktorandov  excelentných pracovísk  v 
období od januára do decembra 2022 KPEV nariaďuje vykonať preúčtovanie čerpania osobných 
výdavkov  zo zákazky 1310  - Mzdy - výskumný pracovník  a štipendií doktorandov neúčelových 
zo zákazky 1302 - Neúčelové doktorandské štipendiá na  čerpanie  vyčlenených finančných 
prostriedkov pre Excelentné výskumné súčasti FEI  zákazky 1361 - Excelentné vedecké tímy 
MŠVVaŠ.“ 

KPEV sa zaoberala aj vyhodnotením Internej výzvy FEI STU a schválila 7 projektov, ktoré budú 
podporené sumou 931 000 EUR v zmysle rozpočtov jednotlivých projektov.  

KPEV sa uzniesla, že prideľuje podprahovým projektom Internej výzvy FEI STU 2 000 Eur na 
projekt ako odmenu zodpovednému riešiteľovi projektu za prípravu projektového návrhu.   

2. Náborová kampaň 

Zástupcovia spoločnosti Mega & Loman prezentovali aktivity a výsledky propagačnej kampane 
k prijímaciemu konaniu na bakalárske štúdium na akademický rok 2022/2023 a návrh kampane 
na budúci rok. Následne prebehla diskusia k témam: 

• možnosti zapojenia profesijných organizácií s cieľom spropagovať technické vzdelávanie 
na Slovensku, 

• aktivity ústavov pre stredoškolákov, 
• zdôraznenie úlohy informatiky v iných študijných programoch, 
• vyzdvihnutie študijných programov a výskumu, ktoré sú na našej fakulte jedinečné. 

3. Zasadnutie Predsedníctva AS FEI STU 

Predseda AS informoval, že 25.10.2022 sa bude konať zasadnutie Predsedníctva AS FEI STU. 
Hlavným bodom bude príprava a organizačné zabezpečenie voľby kandidáta na dekana FEI STU 
na obdobie 2023-2027. 

 
Zapísala: E. Miklovičová  
Overila: V. Stopjaková 


