Zápis 06_KD_2016_06_07
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 7. 6. 2016

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. Webová stránka FA STU (R. Špaček)
3. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
6. Rôzne.
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
 rozpočet STU na rok 2016 - bol schválený
 študijné programy pre tretí stupeň na UVP STU - materiál bol prerokovaný s pripomienkami
 návrh „Dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 8/2014-SR“ školné a poplatky spojené so štúdiom na STU –
materiál bol schválený
 návrh „Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 9/2015-SR“ školné a poplatky spojené so štúdiom na STU –
materiál bol schválený
 pripravuje sa letná univerzita pre stredoškolákov 2016
 bola prerokovaná účasť STU na veľtrhoch Gaudeamus Slovakia, Akadémia – Vapac, Gaudeamus CZ, Pro
Educo pre rok 2016
 vyhlásenie internej súťaže na vypísanie tém na postdoktorandské miesta – materiál bol schválený;
o 4 tematické oblasti
 príspevok k terapii a/alebo prevencii život ohrozujúcich chorôb
 úspora energie v mestskom kontexte
 pokročilé materiály a/alebo ich diagnostika
 zvyšovanie bezpečnosti v energetike
 vyhodnotenie APVV výzvy 2015 po súčastiach STU; FA mala dva projekty, oba neúspešné
 revitalizácia univerzitného areálu STU Námestie slobody – 1. etapa – bolo prerokované
 UVP – posúvanie termínu odovzdania z dôvodu, že sme neboli úspešní v rámci niekoľkých VO na SW,
zmluva s Gratexom stále nie je podpísaná
 bola zaplatená prvá splátka pôžičky na okná, celková suma 119 tis. € ročne (na 5 rokov)
 pripravuje sa spustenie elektronickej podateľne – v procese overovania je SvF a FCHPT
 pripravuje sa výzva v rámci štrukturálnych fondov
 pripravuje sa rozvojový program školstva na 10 rokov
o nový vysokoškolský zákon, zmena systému akreditácie, zmena štruktúry študijných odborov, zmena
metodiky rozpočtu
 v príprave je smernica o účelnom použití finančných prostriedkov na projekty
o bude na pripomienkovanie zaslaná jednotlivým ústavom
Personálne opatrenia:
 zamestnancom z UKZA, ktorí prechádzajú na UUUP prof. Kováč pripravuje nové pracovné náplne
 v rámci zmeny organizačnej štruktúry sa k 30. 9. 2016 rušia niektoré pracovné miesta
 sú vyhlásené dve VK na funkčné miesta odborných asistentov - UUUP, UD
 sú vyhlásené dve VK na vedúcich ústavov - UEEA, UVTM
 vyhodnotenie VV aktivít jednotlivých zamestnancov za roky 2011 – 2015
o boli zistené nezrovnalosti, ktoré budú odstránené
o na základe schválenia vedením FA STU materiál bude zverejnený
 prof. Keppl – dôležité je uvádzanie citácií
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5. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (v zast. prod. Puškár)
 požiadavka na vedúcich ústavov, aby zabezpečili skontrolovanie web stránok ústavov a nahlásenie
všetkých chýb doc. Pifkovi

6. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
 obhajoby diplomových prác prebehli bez problémov
o jeden študent na dizajne neobhájil
o prebiehali aj nominácie na Cenu prof. Lacka – do fakultného kola bolo nominovaných 20 prác – budú
vystavené vo vestibule FA
o prof. Keppl podal návrh na zloženie komisie
o celoštátne kolo je v réžii SAS
 promócie sa budú konať 24. 6. 2016 (štyri skupiny 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.)
 výstava DP nominovaných na Cenu prof. Lacka bude na FA od 17.6. do 10.7.
 ocenení študenti: vyznamenaní 5, cena dekana 6
 Združenie automobilového priemyslu udelí cenu za dizajn – treba čím skôr zaslať nomináciu
 treba dbať na včasné zapisovanie známok do AIS
 obhajoby bakalárskych prác prebehnú 9. a 10. 6.
o bolo vymenovaných 13 skúšobných komisií, 11 AU, 2 D
o každá komisia bude mať 8 študentov
o počty študentov na obhajoby sú v porovnaní s minulým rokom nižšie – obhajovať nepôjde 28
študentov
o bude zverejnená výzva na prihlásenie Bc prác, fakultné kolo organizuje UDTAOP
o vedúci prác nedávajú známku do AIS za záverečnú prácu
 na R STU prebehla porada prodekanov pre vzdelávanie
o bol prerokovaný návrh smernice na úpravu školného a poplatkov spojených so štúdiom na STU
o pripravuje sa výmena učiteľských kariet, k novým kartám pribudne čítačka – zmení sa prístup do AIS
 14. 6. 2016 o 9.00 hod. bude zasadanie Rady garantov
 príprava prijímacieho konania – všetci ešte neodovzdali plnenie podmienok
 ukončenie AR – treba priebežne zapisovať výsledky do AIS – garantmi podpísané skúškové správy treba
odovzdať na študijné oddelenie

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 projekt „Identifikácia budov STU“ - prebehlo hodnotenie posterov projektu na kolégiu rektora 3. 6. 2016.
najviac hlasov získal projekt prezentačných prvkov v tvare kocky
 v priebehu júna bude inovovaný pavilón pre handicapovaných tzv. mlynček, bol dodaný materiál pre
realizáciu na FA STU a SjF STU
 p. Krkošková odstúpila od zmluvy na chránenú dielňu v priestoroch chodby pod terasou na severnej strane
budovy FA
 v projekte „Odstránenie informačných a stavebných bariér“ je pripravený opis predmetu verejného
obstarávania a realizačný projekt pre vypísanie verejného obstarávania. Čaká sa na dokončenie rozpočtu
a vydanie stavebného povolenia. Bol vydaný certifikát TÜV na projektovú dokumentáciu technologickej časti
výťahov, ktorý bude použitý na získanie stavebného povolenia.
 za pomoci Ing. Lulkoviča boli vypracované detailné opisy predmetu pre VO na dodávateľa projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu výmenníkovej stanice a rekonštrukciu toaliet, ktoré sú zahrnuté do projektu
Acord
 stavebný dozor Ing. Jurčo doručil zoznam odstránených vád a nedorobkov projektu „Výmena okien
a otvorových výplní“
 pracovníkom R STU Ignácom Chabroňom bol spracovaný projekt CO pre FA STU, 14. 6. 2016 je plánované
stretnutie zástupcov štábov fakúlt STU
 v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom z grantu Ministerstva kultúry je financované
odstraňovanie grafitov z budovy FA STU
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8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 prebehlo preškolenie vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi – zabezpečovala Ing.
Jastrabíková, referentka pre BOZP
 informácia o novom cenníku ubytovania v Detašovanom pracovisku Banská Štiavnica, ktorý nadobudne
účinnosť od 1. 9. 2016

9. Rôzne
 prof. Kováč sa dotazoval na termín namontovania roliet
o prod. Puškár ubezpečil, že v najbližšom čase bude dohodnutý termín montáže


prof. Kováč podotkol, že projekt „Identifikácia budov STU“ tak, ako bol realizovaný nepovažuje za komplexné
riešenie



dekanka požiadala, aby všetci pedagogickí pracovníci vyčerpali dovolenku v zmysle Príkazu
dekanky číslo 1_2016-P zo dňa 31. 5. 2016



arch. Morávková informovala o zatekaní do miestnosti číslo 434



doc. Bacová informovala o účasti v porote súťaže Fasáda roka 2016, organizovanej spoločnosťou Baumit,
ktorá sa konala v Madride a na ktorej Slovenskí architekti dosiahli významné úspechy; hlavnú cenu získala
Škôlka nad vinicou, Limbach, Slovensko (Architekti.sk)

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

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
overovateľka zápisnice

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 7. 6. 2016
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