
Zápis z porady vedenia FEI STU 13. 12. 2022  
  
Prítomní: M. Oravec, P. Hubinský, , E. Miklovičová, , R. Vargic, V. Stopjaková, P. Miklovič, V. 
Kutiš 
Pripojený online: S. Sojak, 
Ospravedlnený: P. Telek 
Hostia k bodom 4 a 5: rektor STU prof. Moravčík, prorektor STU prof. Strémy 
  
1. Kontrola úloh zo zápisu 06.12.2022 
 
Úloha č.1 stále beží, nakoľko v súčasnosti energetici nevydávajú žiadne nariadenia a odhady 
k spotrebám. 
Úloha č.2 Tajomník analyzuje možnosti a určí postup a spôsob vyplácania navýšenia štipendií 
z prostriedkov excelentných tímov – stále beží 
 
2. Mechanizmus navýšenia štipendií doktorandov z prostriedkov Excelentných tímov 
Prodekanka Miklovičová vysvetlila základné pravidlá prideľovania štipendií podľa 
Štipendijného poriadku. Otázka navyšovania pravidelných štipendií bude doriešená na porade 
vedenia 20.12.2022. 
 
3. Spáva z periodického hodnotenia študijných programov vedením fakulty 
Prodekanka Miklovičová predstavila znenie správy, ktorá bola pripravená na základe 
vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov spracovaných za akademický rok 2021/2022 a ich 
porovnanie s údajmi z AR 2020/2021. Prodekan Sojak prezentoval časť správy s opatreniami, 
ktoré boli navrhnuté pre zlepšenie jednotlivých ŠP. Prebehla diskusia k obsahu správy 
a spôsobu jej vytvárania. Správa bude otvorená na pripomienkovanie do štvrtka 15.12.2022. 
 
4. Rozšírený audit FEI projektov H2020 
Prodekanka Stopjaková informovala o stretnutí prodekanov a zástupcov PS STU k tejto veci, 
ktoré sa konalo 8.12.2022. Bude zvolané stretnutie zodpovedných riešiteľov projektov 
dotknutých rozšíreným auditom. Taktiež bola prediskutovaná otázka financovania nákladov 
na služby poskytnuté externou spoločnosťou, ktoré budú potrebné v súvislosti s auditom. 
 
5. Pozastavenie funkcie prodekana Teleka 
Pri tomto bode sa zúčastnili hostia – rektor STU prof. Moravčík a prorektor prof. Strémy. 
Rektor predstavil stanovisko STU ku kauze a navrhol možné riešenie situácie – žiadosť 
prodekana o pozastavenie funkcie. Prodekan Telek požiadal ústne dekana fakulty 
o pozastavenie funkcie prodekana ku dňu 13.12.2022, ktorú následne priniesol v písomnej 
forme a odovzdal ju dekanovi. Na základe stanoviska vedenia fakulty a hostí, ako aj 
predloženej žiadosti prodekana Teleka, dekan fakulty žiadosti vyhovel. 
 
Zapísala: V. Stopjaková  
Overil: R. Vargic 

  
  
  
  



Priebežné a dlhodobé úlohy vedenia FEI STU  
  
1. Odôvodnenie určených očakávaných spotrieb tepla. (Z: Miklovič)  
2. Analyzovať možnosti a spôsob navýšenia štipendií z prostriedkov excelentných tímov (Z: 

Miklovič)  


