Zápis 01_KD_2018_01_23
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 23.01.2018
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie z Kolégia rektora (Výročná správa za rok 2017, rozpočet ...) (Ľ. Vitková)
2. Ponúkané aktivity, súťaže, spolupráca so samosprávou, inštitúciami (Ľ. Vitková)
3. Výzvy na vedecké a kultúrne projekty (Ľ. Vitková)
4. Noc architektúry (Ľ. Vitková)
5. Informácie o evidencii publikačnej a umeleckej činnosti (K.Raitlová)
6. Informácia o revízii knižničných fondov a návrh opatrení (K.Raitlová)
7. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
8. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
9. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
10. Rôzne
1. Informácie z Kolégia rektora (Výročná správa za rok 2017, rozpočet ...) (Ľ. Vitková)
 Bol schválený harmonogram rokovaní na 2. akademický polrok, harmonogram rokovaní FA bol mailom
zaslaný všetkým členom Kolégia dekanky.
 Preddavková Dotačná zmluva na rok 2018 zatiaľ nie je podpísaná;
o treba počítať s poklesom dotácie pre jednotlivé fakulty,
o je snaha o vyčlenenie technických škôl pre rozpočet (podpora priemyselných zväzov),
komunikácia s Klubom 500,
o koeficient odboru v existujúcej forme sa má v budúcnosti zrušiť.
 Harmonogram vypracovania VS o činnosti za rok 2017 za STU – požiadavka na vedúcich ústavov
na včasné dodanie potrebných údajov.
 Kolégium rektora odsúhlasilo prípravu divadelného predstavenia Mamma mia! ku dňu učiteľov 2018.
 Za členov odborných rád APVV boli za FA nominovaní: prof. Moravčíková, doc. Peřinková,
doc. Fialová.
 Do 13.01.2018 je potrebné nahlásiť expertov za FA; podmienkou je naplnenie Hirschovho indexu.
 Na FA máme v pláne navrhnúť výskumné tímy pre tri základné oblasti: Architektúra a urbanizmus,
Teória a obnova pamiatok, Dizajn/Interiér.
 31.01.2018 prebehne neformálne stretnutie rektora a dekanov k dlhodobému zámeru.
2. Ponúkané aktivity, súťaže, spolupráca so samosprávou, inštitúciami (Ľ. Vitková)
 Grant francúzskej ambasády.
 Poďakovanie organizátorom International week.
 Doc. Rollová bola oslovená z Ministerstva práce ohľadom projektu „Podpora bezbariérového
navrhovania“ (FA by mohla byť prijímateľom projektu). Základnými tematickými okruhmi sú: bývanie,
práca, doprava, mestské prostredie; vzniká možnosť participácie viacerých ústavov.
 Študentská súťaž Velux.
 Poďakovanie prodekanovi Ilkovičovi za organizáciu celoslovenského slávnostného vyhodnotenia
študentskej súťaže ABF Slovakia – Bakalár 2017.
3. Výzvy na vedecké a kultúrne projekty (Ľ. Vitková)
 Kultúrne projekty: FPU - výzva číslo 7-– termín predkladania žiadostí je 28.02.2018.
4. Noc architektúry (Ľ. Vitková)
 Zástupcovia OZ Archtung informovali o Noci architektúry, ktorá sa na FA uskutoční 15.02.2018.
Otvorenie bude o 15:00 hod.; pozvali všetkých prítomných.
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5. Informácia o evidencii umeleckej a publikačnej činnosti (K. Raitlová)


Bol predložený prehľad štatistiky zaevidovaných výstupov publikačnej a umeleckej činnosti za
rok 2017:
a/ za jednotlivé ústavy,
b/ za celú fakultu.
Odporúčanie: nakoľko za rok 2017 je v porovnaní s rokom 2016 nižší počet zaevidovaných publikácií,
autori by si mali skontrolovať svoje zaevidované výstupy v databáze ARL:
https://kis.cvt.stuba.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=stu&language=1

Evidencia publikačnej činnosti 2017 (aj publikácie s rok vydania 2016) sa uzatvára : v marci 2018.
6. Informácie o revízii knižničných fondov a návrh opatrení (K. Raitlová)
 Bola predložená písomná správa týkajúca sa revízie knižničných fondov centrálnej knižnice
a čiastkových knižníc na ústavoch fakulty.
Z dôvodu eliminácie strát publikácií najmä na ústavoch fakulty sa odsúhlasil návrh:
1/ Vo výstupnom liste pracovníka FA sa do kolónky Knižnica FA doplní:
Čiastková knižnica ústavu
Podpis: Vedúci ústavu
Výstupný list bol na personálnom odd. v uvedenom znení už doplnený.
Pri prestupe na iné pracovisko alebo ukončení pracovného pomeru je pracovník/doktorand povinný
odovzdať vypožičané publikácie poverenému pracovníkovi ústavu.
2/ Pri prerušení/ukončení štúdia je povinnosťou aj doktoranda, aby vrátil publikácie do centrálnej knižnice.
Potvrdenie o vrátení výpožičiek pred ukončením štúdia požadujú študijné oddelenia od študentov
všetkých stupňov štúdia.
7. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) (J. Ilkovič)
 18.01.2018 prebehlo na FA STU celoslovenské slávnostné vyhodnotenie študentskej súťaže
ABF Slovakia – Bakalár 2017.
 Procedúra prijímacích skúšok je ukončená. Na skúšku sa nedostavilo 9 uchádzačov na AU,
7 uchádzačov na D;
o včera začali pracovať komisie na hodnotení prác,
o prijímacia komisia bude zasadať vo februári.
 Prebiehajú štátne skúšky – operatívne sú riešené zámeny členov komisií. Prvý krát bol využitý systém
automatického generovania tém.
 Pri vypisovaní tém bakalárskych prác je potrebné zadávať aj názov práce v AJ.
 Doplnenie sylabov predmetov v AJ: včera popoludní poslala Ing. Bujdáková z R STU skript
s priebežným vyhodnotením. Dva ústavy sylaby v AJ nemajú doplnené - požiadavka na urgentné
doplnenie.
 Prvý draft rozvrhu je v príprave, pokračovať sa bude v racionálnejšom modeli. Bola snaha
o akceptovanie všetkých pripomienok. Princíp tvorby rozvrhu sa snaží zabezpečiť aulu na jeden deň
voľnú pre iné aktivity.
 V súvislosti s ukončením ZS vyvstala požiadavka na garantov predmetov, aby prekontrolovali
zapísanie známok.
 Po uplynutí skúškového obdobia bude týždeň prázdnin.
 Bol zverejnený harmonogram AR 2018/2019.
8. Informácie prodekana pre rozvoj ( B. Puškár)
 Ing. Frank pripravil v spolupráci s FA STU súťažné podklady pre nákup výpočtovej techniky UVP FA
STU. Pri zariadení „tlačiareň na potlač 3D predmetov“ vznikol cenový rozdiel medzi opisom projektu
a prieskumom trhu vyše 40 tis. EUR. Preto sa riešitelia projektu rozhodli zariadenie neobstarávať.
Finálne súťažné podklady boli poskytnuté 16.01.2018 na kontrolu riadiacemu orgánu. Ak by výpočtová
technika nebola dodaná, hrozilo by zneoprávnenie predošlej fázy projektu.
 V Detašovanom pracovisku objektu 207, Radničné námestie 2 v Banskej Štiavnici je v lete 2018
plánovaná výmena šindľovej krytiny. Rozpočtárom Ing. Bonom bol spracovaný rozpočet výmeny
strešnej krytiny v Banskej Štiavnici, rozpočtová cena je 87,6 tis. EUR bez DPH.
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Na stretnutí 10.01.2018 s Ing. Benkom, ohľadom prípravy projektu „Rekonštrukcie ZTI na FA“, bolo
zistené, že financovanie cez projekt Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ nie je možné
využiť pre hlavnú budovu FA STU.
Po ukončení projektu debarierizácie sú novovybudované priestory vybavované zariadeniami.
V učebniach 05 a 06 boli dodané dataprojektory, prezentačný LED panel a CNC fréza.

9. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 23.01.2018 fakulty obdržali dotácie zo štátneho rozpočtu (ako zálohovú čiastku).
 Zostatky dovoleniek treba bezpodmienečne dočerpať. Vedúci ústavov dostali zostatky dovoleniek
zamestnancov k 31.12.2017.
 Zo strany R STU prebieha VK na dodávateľa kancelárskych potrieb a leteniek.
 Od 14.12.2017 došlo k zmene dodávateľa telekomunikačných služieb z Orange na O2.
10. Rôzne
 Profesor Kováč informoval, že na súťaži s urbanistickou tematikou v Prahe sme získali prvé tri miesta.
 Nasledujúce rokovanie Kolégia dekanky je naplánované na 13.02.2018 o 10:00 hod.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU

.......................................................

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
overovateľ zápisu

.......................................................

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 23.01.2018

........................................................
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