Zápis 02_KD_2018_02_13
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 13.02.2018

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
2. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková)
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
7. Rôzne
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
 o návrhu Dlhodobého zámeru STU na roky 2018 – 2023;
o písomné pripomienky a návrhy môžu vedúci ústavov zaslať najneskôr 16.02.2018 ráno,
 o návrhu Dodatku číslo 2 k smernici rektora číslo 11/2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na
STU na AR 2017/2018 (zmeny sú len minimálne),
 o úprave dotácie (k rozpočtu STU na rok 2017) z dôvodu pridelenia dotácie dodatkom č. 9 na
dofinancovanie vzdelávacej činnosti vysokých škôl. KR materiál prerokovalo a súhlasí s jeho s jeho
predložením na schválenie AS STU; čiastka pre FA predstavuje cca 62 tis. € brutto,
 o schválení definitívneho rozpisu dotácie STU na rok 2017,
 o dotácii STU na rok 2018; 12.03.2018 by mal byť rozpočet na rok 2018 schválený v AS STU,
 o porovnaní dotácie STU na rok 2018 s dotáciou na rok 2017 (kvestor STU).
2. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková)
 Na Ministerstvo školstva bolo potrebné nahlásiť špičkových vedeckých pracovníkov – kritériom bolo
naplnenie Hirschovho indexu, ktorý sa vypočítava z citácií uvedených vo WOS a SCOPUS. Dekanka
apelovala na potrebu zvýšenia aktivít v publikačnej činnosti a najmä v oblasti „citovanosti“.
 Poďakovanie prof. Kováčovi za spracovanie a podanie akreditačného spisu k reakreditácii študijného
programu architektúra a urbanizmus.
 Na FA je tendencia zakladania OZ za účelom riešenia projektov. Ak aktivity idú cez OZ mimoriadne
sa ochudobňuje rozpočet ústavu.
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
 Evalváciu za rok 2017 treba bezodkladne zaslať pani Šubinovej.
 Prihlášky na Konferenciu učiteľov 2018 je potrebné písomne zaslať Ing. arch. Dorotjakovej.
Z príspevkov bude vydaná publikácia.
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
 Zimný semester bol ukončený, skúškové správy z predmetov je potrebné doručiť na študijné
oddelenie, známky už nie je možné dodatočne zapísať.
 Vedúcim ústavov a garantom predmetov bol zaslaný mail ohľadom napĺňania sylabov predmetov
v AJ. K dnešnému dňu je stav naplnenia neuspokojivý. Za napĺňanie sylabov predmetov sú
zodpovední garanti predmetov. Požiadavka na všetkých vedúcich ústavov na bezodkladné
naplnenie sylabov predmetov.
o Prof. Gregor: nie je v možnostiach garantov predmetov naplnenie niektorých údajov napr.
anglické názvy predmetov, ktoré môže uskutočniť len integrátor, navrhol zabezpečiť centrálne.
 12.02.2018 začal letný semester 2017/2018. Na dizajne bol spresnený rozvrh. Kompletný rozvrh LS
2017/2018 bol zverejnený na fakultnej stránke.
 Harmonogram LS 2017/2018: semester má 13 týždňov bez náhrady výučby za veľkonočné a májové
sviatky. Termín odovzdania záverečných bakalárskych prác do AIS je 28.05.2018.
 Prijímacie skúšky boli ukončené. Včera prišli výsledky Scio testov. Prebieha sumarizácia výsledkov



pre prijímaciu komisiu, ktorá bude zasadať 21.02.2018. Do prijímacej komisie ide pre AU 261
uchádzačov, pre D 108 uchádzačov.
V kmeňových učebniach boli nainštalované nové kombinované tabule s čiernym povrchom pre
písanie kriedou a bielym povrchom pre písanie fixkou. Na biele tabule je možné písať len priloženými
fixkami. Ovládače, fixky a stierky sú uzamknuté v „krabičkách“ spolu s ovládačmi dataprojektorov.
Kľúče od krabičiek sa nachádzajú na vrátnici.

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 Po odovzdaní súťažných podkladov pre nákup výpočtovej techniky pre UVP FA vypracovaných Ing.
Frankom 16.01.2018 riadiacemu orgánu prebehla ich kontrola. Riadiacim orgánom bolo navrhnuté
rešpektovať celkový objem obstarávanej výpočtovej techniky na STU, podľa ktorého je potrebné
nastaviť podlimitné alebo nadlimitné verejné obstarávanie. Projektový manažér Martin Špaček sa
preto rozhodol počkať na dokončenie plánu verejného obstarávania STU. Zvyšuje sa tým riziko
zneoprávnenia výpočtovej techniky z dôvodu neskorého dodania.
 Dňa 25.01.2018 bola pánovi Chabroňovi odovzdaná dokumentácia CO pre aktualizáciu podkladov
podľa požiadaviek cieľov CO.
 Dňa 08.02.2018 Ing. Klak zaslal na FA STU ohlášku pre akciu „Výmena šindľovej krytiny Radničné
námestie 2“. Po obhliadke strechy objektu 207 navrhol drobné úpravy rozpočtu, ktoré budú
zapracované do pripraveného rozpočtu Ing. Bonom.
 Ing. Lajčák zabezpečil montáž dataprojektorov a prezentačného LED panelu pre podporné centrum
STU. V podpornom centre prebehlo zaškolenie pracovníkov na indukčnú slučku.
 V priestore uholne bol dokončený náter poteru. V priestore je pripravená výstava prác na Noc
architektúry. Nasledovať bude výstava Hyperloop.
 Predpokladané vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebných objektov z projektu debarierizácie
STU je do konca februára.
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 FA dosiahla zisk cca 36 tis €., začína sa spracovávať daňové priznanie.
 Prebieha celouniverzitný audit finančných prostriedkov.
 Na FA prebieha kontrola APVV za roky 2013 - 2017.
 Maliarske, elektrikárske a podlahárske práce na FA STU sa budú realizovať až po pridelení rozpočtu
na rok 2018.
7. Rôzne
 Nadchádzajúce rokovanie KD je naplánované na 06.03.2018.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU
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prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
overovateľ zápisu

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 13.02.2018
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