
Zápis z porady vedenia FEI STU 15. 11. 2022 (ON LINE cez MS Teams) 

  
Prítomní: M. Oravec, P. Hubinský, P. Miklovič, E. Miklovičová, S. Sojak, R. Vargic  
Ospravedlnení: V. Stopjaková, P. Telek 

  
1. Kritériá na zamestnanecké a študentské mobility 
Prodekan doc. Vargic informoval vedenie, že je potrebné v súlade so Smernicou rektora 
5/2016 SR, čl. 4 ods. 5 v rámci vedenia schváliť kritériá výberových konaní pre študentov a 
zamestnancov na ďalšie programové obdobie programu Erasmus+.  Prodekan doc. Vargic 
predložil vedeniu nasledovné kritériá: 
 
Kritériá na zamestnanecké mobility:  

- Relevantnosť mobility vzhľadom na pracovnú činnosť zamestnanca a odbor jeho 
činnosti.  

- Preferovaní sú pracovníci, ktorí participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci 
programu Erasmus+ a pracovníci, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili.  

 
Kritériá na študentské mobility:  

- VŠP predmetov štúdia zapísaných v minulom akad. roku (vrátane uznaných do 
príslušného roka) so započítaním neúspešných zápisov.  

- Doklad o znalosti jazyka (posudzuje sa úroveň a relevantnosť znalosti daného jazyka 
pre mobilitu) - certifikát, maturitné vysvedčenie, potvrdenie z Inštitútu komunikácie a 
aplikovanej lingvistiky.  

- V prípade rovnakého počtu bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet “A” 
hodnotení z klasifikovaných predmetov v rámci štúdia na FEI STU.   

 
Uznesenie 1/15/11/2022 
Vedenie schvaľuje predložené Kritériá na zamestnanecké a študentské mobility (príloha č.1). 
 
 
2. Vnútorný systém kvality na STU 
Prodekanka doc. Miklovičová informovala o príprave žiadosti STU o posúdenie súladu 
vnútorného systému so štandardami, ktorú musí v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania STU predložiť SAAVŠ do konca roku 2022. 
V tejto súvislosti je v zmysle harmonogramu povinností VSK z úrovne R-STU potrebné 
realizovať nasledovné činnosti: 

• aktualizácia VUPCH všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na pedagogickom procese, 
• vypracovanie podkladov pre zverejnenie atribútov študijných programov na web 

stránke STU v slovenskom aj anglickom jazyku, 
• doplnenie materiálov v anglickom jazyku pre všetky študijné programy 

doktorandského štúdia a študijné programy nižších stupňov uskutočňované 
v anglickom jazyku, 

• periodické hodnotenie študijných programov Radami ŠP a vedením fakulty.  

Periodické hodnotenie študijných programov vedením FEI prebehne na porade vedenia 
13.12.2022. 
 
 



3. Príprava podkladov pre Návrh rozpočtu 2023 
Tajomník Miklovič informoval vedenie o prácach na Návrhu rozpočtu 2023. V 47 týždni 
odborné pracoviská predložia zadávateľom čerpania za 1.-3. Q 2022. Na najbližšom zasadnutí 
tajomník predloží vedeniu na schválenie Rozpočtový harmonogram pre rok 2023. 
 
 
4. Rekonštrukcia knižnice  
Tajomník Miklovič informoval vedenie o rokovaniach so zhotoviteľom. Predpokladaný 
začiatok prác je v druhej polovici decembra. Práce budú trvať minimálne dva mesiace. Na toto 
obdobie budú kolegyne pracujúce v priestoroch knižnice presunuté do niektorej z kancelárií 
v študovni. Spôsob aj časové súvislosti bude tajomník konzultovať s prodekankou prof. 
Stopjakovou. 
 
  
4.    MultiSport karta 

P. Miklovič informoval vedenie o zložitej implementácii MultiSport kariet pre zamestnancov, 
ktoré si v rámci Kolektívnej zmluvy na STU presadili zástupcovia odborov. Fakulta obdržala od 
dodávateľa faktúru bez dát, ktoré by jednoznačne zdôvodnili výšku fakturovanej sumy. 
Tajomník predmetnú faktúru vrátil dodávateľovi so žiadosťou o doloženie potrebných 
informácií k faktúre. 
  
Zapísal P. Miklovič  
Overila: E. Miklovičová 

  
  
  
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU  
  
1. Odôvodnenie určených očakávaných spotrieb tepla. (Z: Miklovič)  

 
2. Na kontrolnom dni stavby prerokovať tému rešpektovania zákazu využívania externých 

vykurovacích zariadení v kanceláriách a následne informovať zamestnancov aby počas 
vykurovacej sezóny nepoužívali tieto zariadenia, nakoľko výrazné odchýlky v teplotách 
budú zaznamenané nainštalovaným smart systémom na reguláciu teploty. (Z: P. Miklovič)  

  
 


