
Zápis z porady vedenia FEI STU 06. 12. 2022  
  
Prítomní: M. Oravec, P. Hubinský, P. Telek, E. Miklovičová, S. Sojak, R. Vargic, V. Stopjaková, 
Ospravedlnení: P. Miklovič, V. Kutiš 
  
1. Kontrola úloh zo zápisu 22.11.2022 
 
Úloha č.1 stále beží, nakoľko v súčasnosti energetici nevydávajú žiadne nariadenia a odhady 
k spotrebám. 
Úloha č.2- splnené 
 
2. Stretnutie akademickej obce  
Dekan informoval o plánovanom stretnutí akademickej obce FEI STU dňa 13.12. 2022, kde 
zástupcovia vedenia STU poskytnú informácie o novom pripravovanom dokumente Štatút 
STU. 
 
3. Kolégium rektora 
Dekan stručne informoval o zasadnutí Kolégia rektora z 30.11. 2022. 
 
4. Spolupráca STU s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) 
Prodekan Vargic informoval o stretnutí zástupcov STU a NDS a možnostiach vzájomnej 
spolupráce. NDS by chcela nadviazať zatiaľ bližšie nešpecifikovanú spoluprácu s FEI v rámci 
projektu tunela Višňové. 
 
5. Audit FEI projektu H2020 
Prodekanka Stopjaková informovala, že na základe auditom zistených nedostatkov projektu 
H2020 R3_PowerUP, podľa zápisu z 22.11.2022, sa uskutočnilo stretnutie zástupcom 
zainteresovaných pracovísk fakulty, na ktorom boli navrhnuté opatrenia (nové 
administratívne procesy - príprava usmernenia ako vyplácať odmeny, prijatie ďalšieho 
projektového manažéra, zaškolenie ekonomického a personálneho oddelenia) na 
predchádzanie podobným chybám v ďalších projektoch. Taktiež fakulta poskytne súčinnosť pri 
príprave a predložení dokumentov pre projekty podliehajúce rozšírenému auditu. 
 
6. Stretnutie Edičnej rady STU 
Prodekanka Stopjaková informovala o príprave novej smernice, ktorá má upravovať procesy a 
financovanie tlače literatúry cez Vydavateľstvo SPEKTRUM STU. Navrhované sú dva modely 
financovania. Prvý, podľa ktorého budú agendy editovania, uzatvárania licenčných zmlúv 
a prípravy do tlače, ako aj financovanie týchto procesov prebiehať úplne v réžii fakúlt. Druhý, 
administratívna agenda a tlač bude zabezpečená Vydavateľstvom tak ako doteraz, ktoré bude 
následne zasielať fakultám vyúčtovanie vykonaných služieb. 
 
7. Financovanie doktorandov z Excelentných tímov 
Dekan sa informoval ohľadom správneho postupu odmeňovania doktorandov z prostriedkov 
Excelentých tímov. Spôsob cez navýšenie štipendií na určité krátke obdobie, vyplácané 
mesačne, sa javí ako najvhodnejší postup. 
 
Úloha: Tajomník analyzuje možnosti a určí postup a spôsob vyplácania. 



 
8. Návrh na zriadenie CSIRT FEI 
Prodekan Telek informoval, že v rámci projektu Excelentných tímov v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti bol dekanovi predložený návrh na zriadenie špeciálneho účelového zariadenia 
CSIRT FEI. Návrh štatútu bol zaslaný na vyjadrenie právnikom STU. 
 
 
Zapísal: S. Sojak 

Overila: V. Stopjaková 

  
  
  
Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU  
  

1. Odôvodnenie určených očakávaných spotrieb tepla. (Z: Miklovič)  
  
 


