
Zápis z porady vedenia FEI STU 25. 10. 2022 
 
Prítomní (online): M. Oravec, V. Stopjaková, R. Vargic, E. Miklovičová, P. Hubinský, P. Miklovič 
Ospravedlnený: S. Sojak 

1. Štatút STU 

Dekan informoval o stretnutí na úrovni dekanov s vedením STU ohľadne pripravovaného Štatútu 
STU, ktorého znenie sa formuje. Otvorená ostáva otázka postavenia senátov fakúlt. Taktiež 
informoval o aktivite Národnej diaľničnej spoločnosti smerom k spolupráci s STU. 

2. Čerpanie finančného plánu 

Tajomník informoval o stave čerpania financií v rámci finančného plánu fakulty pre rok 2022 
(zostáva dočerpať cca 226 tisíc EUR), kde navrhol použiť časť prostriedkov na rekonštrukciu 
knižnice na A0. Zvyšok prostriedkov bude použitý na rekonštrukciu vstupných exteriérových častí 
na blokoch E a A, prípadne vybraných sociálnych zariadení. Vedenie odsúhlasilo tento návrh. 

Prodekan Vargic informoval o ponuke vysúťaženého dodávateľa novej telefónnej ústredne (cca 
300 tisíc EUR) a predložil iný, finančne úspornejší návrh na nákup zariadení a služieb pre tento 
účel (do 50 tisíc EUR). Prodekan Telek doplnil informáciu o možnostiach financovania ústredne 
v rámci projektu ACCORD. 

Prof. Hubinský navrhol vyčleniť finančné prostriedky aj na nákup SW a licencií. 

3. Ďalšie rekonštrukcie budovy 

Tajomník predložil návrh ohľadne čiastočného zastrešenia a úprave átrií pre využitie týchto 
priestorov počas celého roka. Prodekan Telek informoval o príprave projektovej dokumentácie 
pre revitalizáciu exteriéru telovýchovných objektov fakulty a átrií. V ďalšej etape bude pripravená 
projektová dokumentácia pre revitalizáciu interiéru častí fakulty z Plánu obnovy. Dekan požiadal 
prodekana Teleka o informovanie o týchto aktivitách v rámci KD. Prodekan Vargic navrhol zaviesť 
monitorovanie spotreby energie v miestnostiach fakulty.  

4. Rôzne 

- Tajomník informoval o priebehu FEIstivalu, na ktorom sa zúčastnilo cca 1300 študentov, 
ako aj o podujatí OpenSlava, kde sa zúčastnilo cca 700 účastníkov. 

- Predseda AS potvrdil, že 25.10.2022 sa bude konať online zasadnutie Predsedníctva AS FEI 
STU.  

- Prodekanka Miklovičová informovala o nízkej úrovni prospechu študentov 2. ročníka BŠ 

 

Zapísala V. Stopjaková 
Overil: R. Vargic 


