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Zápis 04_KD_2018_04_17
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 17.04.2018
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 rozvoj (B. Puškár)
5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
6. Rôzne
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
 bola prerokovaná a na schválenie AS STU odporučená Výročná správa STU za rok 2017,
o porovnanie počtu študentov na jedného pedagóga na jednotlivých fakultách STU,
 bol prerokovaný a na schválenie AS STU odporučený Dlhodobý zámer STU na roky od 2018,
 bol prerokovaný a na schv. AS STU odporučený rozpočet STU na rok 2018 – časť rozpis dotácie,
 bol prerokovaný a na schválenie AS STU odporučený rozpočet STU – Dodatok 1 k dotačnej zmluve –
Úprava dotácie na zabezpečenie zvýšenia platových taríf pre nepedagogických zamestnancov a na
zabezpečenie doktorandských štipendií od 01.01.2018,
 vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie publikácie 2018,
 vyhodnotenie Ceny rektora o najlepšie umelecké alebo architektonické dielo 2018,
 vyhodnotenie programu na podporu mladých výskumníkov 2018,
 výzva na vydávanie publikácií vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU,
 V utorok 24. apríla 2018 o 13:00 hod. bude porada členov KD FA STU k rozpočtu na rok 2018.
2. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková)
 informácia o vernisáži výstavy Dialógy, ktorá prebehla v galérii Umelka (doc. Lukáč),
 architekti Vladimír Hain, Tomáš Hanáček, Dušan Kočlík a Igor Salcer – boli ocenení cenou Zlatý
Leonard za najkrajší pavilón výstavy CONECO 2018,
 poďakovanie za príspevky na Učiteľskej konferencii Konfuc 2018,
 pri príležitosti Dňa učiteľov 2018 bol ocenený Mgr. B. Kubinský Cenou rektora za najlepšie umelecké
dielo,
 výzva na podanie žiadostí o vypísanie výberových konaní - končiace pracovné pomery,
 informácia o výstave diplomových prác v rámci DAAD.
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
 výzva na pravidelné sledovanie univerzitných a fakultných stránok, na ktorých sú zverejňované
aktuálne informácie z diania na STU, resp. FA, dôležité aktuality, výzvy...
 V júni 2017 Rada vlády SR pre vedu techniku a inovácie schválila Implementačný plán Stratégie
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.
 Dokument Rozvojová stratégia STU ako výskumnej inštitúcie je spracovávaný na základe odporúčaní
Výskumnej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
o Stratégia sa delí na 5 domén inteligentnej špecializácie:
 Automobily pre 21. storočie
 Priemysel pre 21. storočie
 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 Zdravé potraviny a životné prostredie
o V nadväznosti na uvedené materiály je na FA potrebné vyplniť dotazníky pripravené
zodpovednými prorektormi STU.
 Zodpovední: Ing. arch. Ján Legény, PhD., prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 Termín: 19.04.2018
Uznesenie 1_04_KD_2018_04_17:
Kolégium dekanky berie na vedomie informáciu o materiáli "Rozvojová stratégia STU ako
výskumnej inštitúcie"
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4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 Dňa 06.04.2018 bolo ukončené verejné obstarávanie „Výmena šindľovej strešnej krytiny objektu 207
v Banskej Štiavnici“. Výherca verejného obstarávania doplnil položkový rozpočet s nacenením
všetkých položiek.
 V rámci II. fázy projektu UVP bolo 05.04.2018 dodané prvé zriadenie ploter 44“. Deadline pre
dodávku zariadení UVP 06.04.2018 spoločnosť Tempest nedokázala dodržať. Podľa vyjadrenia
projektového manažéra Martina Špačka pochybili zamestnanci rektorátu, ktorí oneskorene zaslali
výsledok VO dodávateľom a nesprávne nastavili termín dodávky zariadení. Projektový manažér
Martin Špaček nedokáže predĺžiť termín dodávky na riadiacom orgáne.
 Dňa 05.04.2018 prebehlo stretnutie s Ing. Jastrabíkovou ohľadom doplnenia dokumentov,
definovaných zápisom v požiarnej knihe. Dodávateľ Prima invest, doručil 01.04.2018 dokumenty
Ing. Benkovi na R-STU. Dňa 16.04.2018 prebehlo stretnutie s doc. Iringovou ohľadom aktualizácie
požiarnej charakteristiky hlavného objektu FA. Rozpracovaná verzia bude odoslaná na
pripomienkovanie Ing. Jastrabíkovej.
 V dňoch 9. - 13.04.2018 prebehol Red Bull Challenge v suteréne FA STU.
 Zástupca DPM Simon Ferstl požiadal o ďalšiu spoluprácu s FA STU na predmete Scénografia
a prenájme suterénnych priestorov FA.
5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 Pripravuje sa finálna verzia rozpisu rozpočtu na rok 2018.
 Výročná správa o hospodárení FA za rok 2017 bude predložená na schválenie 24.04.2018 na porade
členov KD.
6. Rôzne
 Doc. Rollová:
o na senáte boli kritizované titulné strany publikácií vydávaných vo Vydavateľstve SPEKTRUM
STU; pridal sa aj doc. Jelenčík, podľa ktorého je grafická úprava hrozná,
o prebieha príprava medzinárodnej konferencie UNIALL a stretnutie partnerov EIDD
(14.-16.06.2018) - prosba o súčinnosť pri úprave priestoru v suteréne, kde má byť inštalovaná
výstava,
o vyvstal problém s mrežou, ktorá bola namontovaná na chodbe UVP, čím bol zablokovaný
bezbariérový prístup do budovy FA, potrebné doriešiť sprístupnenie výťahu v ľavom krídle
budovy aj vzhľadom na vznik Poradenského centra pre študentov STU.
 Doc. Vinárčiková: informácia o konferencii spojenej so seminárom, ktorá sa bude na FA konať
24. apríla 2018 (doc. Kotradyová).
 Doc. Bacová: výstava Slovenský rodinný dom zožala úspech v Prahe. ČT art odvysielala reportáž
z vernisáže. Tento rok výstava poputuje ešte aj do Ostravy a Brna.
 Nasledujúce rokovanie KD je naplánované na 15. mája 2018.

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

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

doc. akad. soch. Milan Lukáč
overovateľ zápisu

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 17.04.2018

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

