Zápis 07_KD_2017_10_24
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 24.10.2017

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková)
2. Informácia o evidencii v CREPČ a CREUČ (R. Špaček)
3. Informácia o budúcom ročníku KONFUC (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 dekanky (Ľ. Vitková)
 Informácie z ostatného rokovania Kolégia rektora, ktoré sa uskutočnilo 04.10.2017;
o bol prerokovaný návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenenia Medaila Jura Hronca,
o bola vyhlásená Cena rektora o najlepšiu publikáciu v roku 2017,
o s pripomienkami bol prerokovaný materiál Cena rektora o najlepší umelecký výkon za rok 2017,
o pror. Peciar zhodnotil Noc výskumníkov, na ktorej FA projektom Na hrane prezentovali K. Boháčová,
T. Hanáček, V. Hain, M. Ganobiak,
o bol prerokovaný materiál k rozpočtu – zvýšenie tarifných platov VŠ učiteľov o 6% od 01.09.2017
a navýšenie funkčných platov nepedagogických zamestnancov na úrovni 2% od 01.09.2017 do
31.12.2017 (nepedagogický pracovníci dostanú jednorazovú odmenu),
o Verifikácia umeleckej činnosti (FA dostala prostriedky zložené z dvoch častí Pg – 2900 € VaV 7000
€); materiál bol schválený v KR, bude predložený na schválenie v AS.
 Kreovanie nových študijných odborov – je snaha, aby počet študijných odborov bol redukovaný na cca 50.
o Prof. Kováč: túto iniciatívu podporuje aj Rada VŠ, nakoľko neustále prichádzajú žiadosti
o akreditovanie nových ŠO.
 Informácia o dianí na AS FA STU – proces schvaľovania ďalších podmienok pre prijatie na štúdium
bakalárskych študijných programov:
o AS FA STU požadoval vypustenie Scio testov, tieto však máme zahrnuté aj v akreditačnom spise, t.j.
museli by sme požiadať Akreditačnú komisiu o zmenu študijného programu,
o na svojom mimoriadnom zasadaní 19.10.2017 anuloval uznesenie o ďalších podmienkach pre prijatie
na štúdium z 21.09.2017,
o uznesením schválil materiál „Ďalšie podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných
programov uskutočňovaných na FA STU v akad. roku 2018/2019“, t.j. v zmysle podmienok uvedených
v akreditačnom spise,
o odporučil dekanke preveriť všetky možnosti overovania študijných predpokladov záujemcov o štúdium
na FA STU,
o na základe toho na R STU 23.10.2017 k tejto problematike prebehlo stretnutie (dek. Vitková, p. rektor,
pror. Stanko, M. Michelková, M. Haladejová, M. Michalička); z R-STU dostaneme k danej veci
písomné vyrozumenie,
o zaviazali sme sa, že na radu garantov bude chodiť aj zástupca AS FA STU.
 Doc. Andráš: nedošlo by k tomu, keby bola priložená jedna A 4 – časť akreditačného spisu.
 Prof. Keppl: zo strany AS FA vidí nedôveru voči garantom, vzniknuté pochybnosti by rád
zodpovedal a prosí predsedu AS, aby členovia AS sporné veci riešili najskôr s garantmi
študijných programov.
 Prod. Ilkovič: bol prekvapený, že kauza vôbec vznikla, nakoľko podmienky sa predkladajú asi
po šiestykrát. Nezaviedli sme nič nové. Testy Scio zisťujú predpoklady na štúdium na VŠ a nie
schopnosti študentov. Na zasadaní 21.09.2017 bol AS upovedomený, že povinnosť máme
v spise, podmienky boli zverejnené tak, ako boli predložené na schválenie 21.09.2017.
 Výberové konanie na obsadenie miesta na oddelení VaV vyhrala Mgr. Anna Joklová, nastupuje
02.11.2017 a, bude riešiť VV projekty. Kultúrne projekty bude riešiť Mgr. Jana Šimková.
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Pre rok 2018 boli pripravené 4 projekty z oblasti kultúry, rektorát získal projekt Deminimis, z toho dôvodu si
nebudeme môcť čerpať prostriedky z FPU ani z Deminimis.
Objem finančných prostriedkov pre školstvo bude v budúcom roku znížený o 70 mil. €.

2. Informácie o evidencii v CREPČ a CREUČ (R. Špaček):
 Informoval o veľmi slabom nahlasovaní publikačných a hlavne umeleckých výstupov do databázy CREPČ
a CREUČ. Problém spočíva v tom, že objem výkonov bezpodmienečne potrebujeme a keď sa veľké počty
nahlasujú pred koncom kalendárneho roka, pracovníčky Knižnice FA STU nemajú časový priestor na
dohľadávanie potrebných informácií. Je potrebné zvýšiť intenzitu nahlasovania a zlepšiť disciplínu. Požiadal
vedúcich ústavov, aby túto informáciu posunuli všetkým pracovníkom, ktorých sa to týka.
o PhDr. Raitlová: s autorom výstupu je poptrebné komunikovať, ale pri neskorom nahlasovaní na
komunikáciu už nezostáva dostatočný časový priestor.
o Prof. Keppl: vyzýva výtvarníkov, aby nestrácali nádej a nahlasovali svoje výstupy.
o Dek. Vitková: obrátila sa na vedúceho ÚVTM doc. Lukáča, nakoľko jeho ústav má doposiaľ zaevidovanú
nulu. Požiadala o skoré nahlásenie výstupov.
o Prof. Keppl: vyjadril názor, že je potrebné prihlasovať aj menšie veci, nakoľko školy súťažia medzi sebou
a bojujú o čoraz menší balík peňazí.
3. Informácie o budúcom ročníku KONFUC (R. Špaček)
 Informoval, že Konferencia učiteľov KONFUC 2018 na tému „Bilancia výkonov v dvoch funkčných
obdobiach“ sa bude konať 28.03.2018. Požiadal prítomných, aby si pripravili materiály týkajúce sa
obdobia rokov 2010 - 2018. Podrobné usmernenie príde od Ing. arch. Dorotjakovej.
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
 Vzhľadom na prebiehajúce kontroly rozpracovanosti, požiadal o zabezpečenie ich dobrého priebehu
a korektného hodnotenia, nakoľko obhajoby ateliérových prác budú už pred Vianocami.
 Požiadal garantov predmetov aby vydali včas informáciu o mieste konania obhajob ateliérových prác.
 Informoval, že dochádza k zmenám v zostavovaní štátnicových komisií pre štátne skúšky. Absenčná téma
bude študentom priradená generátorom náhodných čísel.
 Požiadal o dodržiavanie rozvrhu. Bolo určené, že aula je počas štvrtkov vyhradená pre iné aktivity, nie pre
prednášky. Koordinácia miestností (aula, 119 ...) prebieha na študijnom oddelení u Mgr. Fülopovej.
 Tento týždeň prebehne vyhodnotenie celoslovenskej súťaže ABF Slovakia 2017 v štyroch sekciách.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude v januári, čiastkové výsledky nie je možné zverejňovať.
 Na ocenenia Študent roka 2017 sme na R STU podali návrhy vo všetkých kategóriách.
 Požiadal vedúcich ústavov o tip na študenta s výnimočnými úspechmi, ktorý by mohol byť nominovaný na
ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 2018.
 Informoval, že v spolupráci s FChPT a SvF bol pripravený návrh novej smernice o metodike započítavania
medzifakultných pedagogických výkonov.
 Pripravuje sa výročná správa o kvalite vzdelávania.
o Požiadal vedúcich ústavov o informáciu o oceneniach študentov za AR 2016/2017.
Termín: do konca týždňa.
Zodpovední: vedúci ústavov.
Postup: študent, ktorý získal domáce alebo zahraničné ocenenie musí byť nahlásený na študijné
oddelenie (netýka sa to súťaží na FA).
5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 Prebieha ukončenie projektu „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“.
Dnes sa uskutočnilo stretnutie ohľadom odstránenia vád a nedorobkov. Po odovzdaní diela, prebehnú
kolaudácie stavebných objektov na FA, FCHPT a rektoráte STU.
 Prebieha ukončenie projektu „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice“. Bola ukončená skúšobná a začatá
riadna prevádzka.
 Dňa 24.10.2017 sa uskutoční kontrola na mieste projektu UVP. Kontrolované budú zariadenia 3D tlač
polymérová a 3D tlač zo sadrového kompozitu v laboratóriu prof. Paliatku a videokonferenčný systém
s príslušenstvom v laboratóriu doc. Joklovej.
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Pre trvalú udržateľnosť projektu UVP je potrebné napĺňanie merateľných ukazovateľov. Preto je potrebné,
aby sa doktorandi zapájali do výskumu v UVP. Dôležité je dôsledné napĺňanie prístrojových denníkov
riešiteľmi projektu.

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 Informovala, že odmeny pre vedecko-výskumných a nepedagogických pracovníkov budú vyplatené
v nasledujúcom výplatnom termíne.
 Informácia o predkladaní požiadaviek na výpočtovú techniku.
 Informovala, že sa opätovne vyskytli prípady platby súkromnou bankomatovou kartou a zdôraznila, že
možnosť takejto platby je len počas služobnej cesty.
7. Rôzne






Prof. Špaček:
o informoval o zmene užívateľského rozhrania na fakultnom webe. Podrobné informácie boli
redaktorom zaslané elektronicky.
Prof. Paliatka:
o požiadal o vyriešenie situácie s odpadom; v UVP drevo a plast, na R STU sadra. Požiadal o
zabezpečenie uzatvárateľných a uzamykateľných kontajnerov,
o požiadal o realizáciu rekonštrukcie priestorov na Vazovovej,
o vyjadril sťažnosť na priestor 069, v ktorom už štvrtkýkrát tento rok vznikla skládka odpadu – starého
nábytku,
o informoval, že z finančných prostriedkov zo Škodovky zakúpi nové stroje v hodnote cca 8.000 €.
Prof. Kováč:
o pýtal sa, čo sa bude robiť so stolmi, ktoré sa nachádzajú na medzipodestách FA,
o upozornil, že po Noci architektúry zostáva v budove množstvo vecí, ktoré akoby nikomu nepatrili,
o informoval, že na ÚUÚP zakúpili polystyrénové rezačky, ktoré si teraz chodia požičiavať všetci
študenti. Navrhol, aby si rezačky zabezpečili aj ostatné ústavy.

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

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

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

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 24.10.2017

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