
Zápis z porady vedenia FEI STU 20. 12. 2022  
  
Prítomní: M. Oravec , E. Miklovičová, , R. Vargic, V. Stopjaková, P. Miklovič, S. Sojak, V. Kutiš 
Pripojený online: P. Hubinský 
Hostia k bodu 3, 4: M. Donoval, A. Holič 
Hosiat k bodu 5: Z. Záňová 

 
1. Hodnotiaca správa odborov habilitácie a inaugurácie 

V. Stopjaková predstavila „Správu z periodického hodnotenia habilitačných konaní a 
inauguračných konaní“ za akademický rok 2021/2022 a „Priebežné monitorovanie študijných 
programov, habilitačných konaní a inauguračných konaní za akademický rok 2021/2022“. 
Dokumenty boli zaslané elektronicky vedeniu skôr na pripomienkovanie s termínom do 
15.12.2022. 

2. Rozšírený audit FEI projektov H2020 

V. Stopjaková informovala, že 20.12.2022 prebehne stretnutie so zodpovednými riešiteľmi 
projektov predmetného auditu. 

3. Metodicky pokyn k čerpaniu fin. prostriedkov excelentných tímov FEI STU pre rok 2023 

A. Holič predstavil aktuálnu verziu Metodického pokynu. K téme prebehla diskusia, dokument 
bol aj čiastočne pripomienkovaný.   
 
Úlohy: A. Holič zapracuje pripomienky a dokument pošle 20.12.2022 do 12:00 na ďalšie 
pripomienkovanie. Pripomienky bude treba zaslať A. Holičovi do 21.12.2022 do 12:00. 
Následne A. Holič pripomienky zapracuje a dokument prepošle zodpovedným riešiteľom. 
 
4. Mechanizmus navýšenia štipendií doktorandov 
Na vedení prebehla diskusia k možnostiam navýšenia štipendií doktorandov. E. Miklovičová 
sumarizovala možnosti uvedené v štipendijnom poriadku. Následne sa diskutovala najmä 
možnosť navýšenia štipendií z prostriedkov Excelentných tímov.  Bolo rozhodnuté, že k tejto 
oblasti vznikne aj interný detailnejší dokument, ktorý bude detailizovať aj informácie ohľadom 
štipendií doktorandov v Metodickom pokyne z bodu 3.  
 
Úloha: Koordináciou aktivít a predložením dokumentu bol poverený P. Miklovič (termín 
17.1.2023)  
 
5. Prezentácia návrhu PR kampane na rok 2023 
Z. Záňová prezentovala návrh PR kampane FEI STU na rok 2023. Prezentovala aj navrhovaný 
rozsah spolupráce s externou agentúrou. K návrhu prebehla diskusia. Vedenie nemalo 
k uvedenému návrhu námietky. 
 
 
Zapísal: R. Vargic 

Overil: P. Miklovič 
  



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)  


