Zápis 08_KD_2015_11_10
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 10.11.2015

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. Kontrola úloh z predchádzajúcich KD (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.
.
Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Otvorila zasadanie, privítala prítomných.
 Za overovateľa zápisnice určila prof. Ing. arch. Juliána Keppla, PhD.
Informácie z kolégia rektora:
 Návrh smernice rektora číslo XY/2015-SR „Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na STU v Bratislave“.
 Návrh príkazu rektora „Predkladanie majetkových priznaní na STU“;
o vedúci pracovníci sú povinní predložiť majetkové priznanie v stanovenom termíne.
 Horizont 2020 – pripravované aktivity
o zodpovedná Mgr. Wagnerová – bude informovať dotknutých na jednotlivých ústavoch o školeniach.
 Informácia o schválených témach na postdoktorandské pobyty na rok 2015
o FA mala 1 žiadosť – neúspešná.
 Informácia o schválených projektoch tímov mladých výskumníkov v roku 2015;
o FA neúspešná.
 Vyhlásenie výzvy Profesor roka 2015;
o za FA bol nominovaný prof. Gregor.
 Reprezentácia STU na medzinárodnom športovom podujatí EuroComillas v Madride.
 Vyhodnotenie účasti STU na veľtrhu EHEF v Kazachstane s odporúčaniami v oblasti PR smerom k EA
priestoru;
o akceptovali sme možnosť prijať 5 – 10 študentov z Kazachstanu – bolo nahlásené pror. Stankovi.
 Otvorila sa možnosť výučby študentov z Ukrajiny, má to ísť cez grant, cez MŠ.
 Schvaľoval sa dodatok k Pracovnému poriadku zamestnancov STU;
o zamestnanec, ktorý pracuje pre viacerých zamestnávateľov, by o tom mal informovať svojho
zamestnávateľa STU.
 Bola inovovaná web stránka STU - na tejto práci sa podieľal aj Ing. Michal Brašeň, ArtD. so svojimi študentmi.
Kontrola úloh z minulého KD:
 Požiadavka sledovať a aktivizovať sa v oblasti vedeckých projektov – nahlásiť pracovníka za každý ústav,
ktorý je zodpovedný za VV.
Úloha bola splnená len niektorými vedúcimi ústavov, z toho dôvodu budú dekankou menovaní pracovníci za
jednotlivé pracoviská.
Ostatné:
 Na základe zahraničnej pracovnej cesty s prezidentom SR vo Fínsku sa aktivizuje slovenské veľvyslanectvo v
Helsinkách.
o 19. až 20. novembra 2015 bude zorganizovaný deň rozvíjania kontaktov, ktorého sa za FA STU
v Helsinkách zúčastní dek. Vitková.
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Aktivizácia v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a grantovej činnosti
Hodnotenie škôl architektúry – kritériá – pri honbe za publikačnými výstupmi nemožno zanedbávať tvorivé
aktivity.
Dni architektúry a dizajnu (DAAD) – budeme aktívnym partnerom, formou výstavy diplomových projektov v
rámci DAAD. Pred obhajobou DP budú všetky vystavené. Pripravuje sa nový výstavný fundus.
V dňoch 6. až 8. 11. 2015 na FA STU úspešne prebehla konferencia Europan. K hladkému priebehu výrazne
prispeli Ing. arch. Meziani, Ing. Lajčák a pracovníci hospodárskej správy, za čo im dekanka vyslovila
poďakovanie.
Doc. Kotradyová a zamestnanci ústavov ÚEEA a ÚIV sa podieľali na workshope v rámci projektu NIL.

Úloha/oblasť

Zodpovední

Termín

grantová činnosť

aktivizácia v podávaní
grantov, sledovanie
termínov – delegovanie
pracovníka za ústav

vedúci ústavov

do konca mesiaca
októbra 2015
Info:
Mgr. Wagnerová

spolupráca
Helsinky, Tallin

nadviazanie spolupráce:
Kreatívny priemysel,
Udržateľnosť
Prostredie a človek v ňom

vedúci ústavov /
riešitelia projektov

do 13.11.2015

vedúci ústavov

permanentne

vedúci ústavov

máj 2016

vedúci ústavov

do 13.11.2015

Podrobnosti/opatrenia

Stav

Veda - výskum

aktivizácia VV,
grantovej činnosti,
výstupov
DAAD
medzinárodné aktivity
- organizované na FA

výstava všetkých
diplomových prác po ich
odovzdaní
realizované poďakovanie

4 ústavy 

Pedagogika
spolupráca BA
projekty Dunajský fond

témy zadané vo väzbe na
Dunaj
(Bratislava, Štúrovo,
Komárno, Šamorín,
Kollárovo)

ocenenie študentov
na FA
neaktuálne
do 30.11.2015
vedúci ústavu
zoznamy pracovníkov
 doc. Joklová, arch. Czafík, doc. Rollová / doc. Čerešňová, arch. Legény, arch. Ganobjak, arch. Hain,
doc. Kotradyová, arch. Štefancová, arch. Kristiánová, Mgr. art. Lipková

úprava stránky

Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 Cena časopisu ARCH: z desiatich nominovaných diel boli od autorov z FA STU tri práce.
 Pripomenul plnenie smernice dekanky číslo 10_2015-S o harmonograme zberu, evidencie publikačnej a
umeleckej činnosti a validácie zaevidovaných záznamov CREUČ za rok 2015 na FA STU;
o PhDr. Raitlová vysvetlila podrobnosti ohľadom evidencie výstupov,
o časopisy slovenské aj české ktoré v Knižnici FA máme, spracúvajú pracovníčky knižnice, publikácie,
ktoré nie sú v knižničnom fonde, napr. referáty uverejnené v zborníkoch z domácich a zahraničných
konferencií a zahraničné publikácie treba dodať na vyplnených formulároch.
 Zoznam renomovaných časopisov s charakteristikami a kvalitatívnymi údajmi, ktorý zostavila PhDr. Raitlová
bude zverejnený na stránke FA STU.
 Dňa 20.11.2015 o 11.00 hod. sa uskutoční v študovni Knižnice FA informačný seminár o databáze SCOPUS.
SCOPUS je najbohatšia abstraktová a citačná databáza peer-reviewed vedeckej literatúry a online zdrojov.
Obsahuje viac ako 20 tisíc titulov od viac ako 5 tisíc vydavateľov z celého sveta.
Prednášajúcou bude Jitka Dobbersteinová.
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Vedúca Knižnice FA STU PhDr. Raitlová:
Publikačná a umelecká činnosť FA k 10.11.2015
Nakoľko po realizácii a zverejnení výstupov publikačnej a umeleckej činnosti autorov je dôležitý tiež časovo
náročný proces ich kvalitného zaevidovania knižnicou FA do príslušných databáz (evidencia v lokálnej databáze
EPC a dávkové exporty záznamov do CREPČ; evidencia priamo v databáze CREUČ), tzn.:


zber odovzdaných pokladov a ich kontrola;



intenzívna komunikácia s autormi výstupov, čo sa týka najmä neúplných, nepresných údajov a kategorizácie
výstupov, nepostačujúcej sprievodnej dokumentácie atď. (zväčša pri výstupoch umeleckej činnosti);



samotné vkladanie údajov na základe toho, čo autori vyplnia (príp. doplnia) do formulárov a odovzdaných
podkladov k publikačnej a umeleckej činnosti;



vkladanie sprievodnej dokumentácie ku každému výstupu umel. činnosti (skupiny Z, Y a tiež X);



kontroly zaevidovaných výstupov;



archivácia autorom odovzdaných podkladov v knižnici.

Nakoľko všetky zaevidované výstupy po finálnych uzávierkach databáz CREPČ a CREUČ podliehajú následným
prísnym verifikáciám prísl. orgánov stanovených ministerstvom školstva, je potrebné dôsledne dodržiavať
Smernicu dekanky č. 10_2015-S „Harmonogram zberu, evidencie publikačnej a umeleckej činnosti a validácie
zaevidovaných záznamov CREUČ za rok 2015 na FA STU“.
Adekvátne zaevidované, zakategorizované a odkontrolované výstupy autorov za FA sú potrebné nielen pre
akreditáciu a dotáciu fakulty, ale aj profesijné portfólio každého pedagóga a výskumného pracovníka FA.

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Z minulého KD vyplynula výzva na zaslanie ocenených študentov, ktoré získali mimo ocenení udeľovaných
v rámci fakulty;
o z ústavov a kabinetov prišli iba dve spätné väzby.
 Prebieha preklápanie študentov a kontrola informačných listov a sylabov predmetov;
o termín do 10.12.2015.
 Absolvovali sme kontroly rozpracovanosti;
o požiadavka na garantov: zozbierať priebežné výsledky.
 Treba začať pripravovať termíny skúšok.
 V rámci ocenenia Študent roka do jednotlivých kategórií sme mali akceptované 4 návrhy.
 Študentská osobnosť Slovenska – na ocenenie bol navrhnutý Adam Tóth – dizajn.
 Študentské mobility – všetko musí prebehnúť cez AIS, bola vydaná smernica FA STU, tento rok sa pripravuje
aj smernica z úrovne R-STU.
 Očakávame rozhodnutie MŠ SR o výsledkoch Komplexnej akreditácie 2015.
 Povinne voliteľné a výberové predmety.
 Hromadné uznávanie predmetov.
 Preklad sylabov – zabezpečia pracovníčky KJ.
 Kontrola prerekvizít jednotlivých predmetov – prerekvizity vkladá výlučne integrátor.
 Plánovanie skúškového obdobia – úmysel realizovať počas jedného skúškového dňa 4 termíny.
 V pondelok 16.11.2015 bude rektorské voľno.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 Zasadnutie Europanu prebehlo od 2. do 8.11.2015, zúčastnilo sa ho 270 účastníkov z krajín EU. Organizačný
výbor zastúpený Didierom Reboisom vyjadril spokojnosť s prípravou podujatia na FA STU.
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10.11.2015 spoločnosť RB production pokračuje s výmenou okien na toaletách a na loggiách v oboch krídlach
budovy. V ľavom krídle budovy sa ukončujú práce na lešení pre dokončenie prác z exteriéru. 25.11.2015
začne montáž okien na Ústave urbanizmu, 3.12.2015 na Ústave dizajnu.



9.11.2015 sa uskutočnilo stretnutie s vedúcim manažérom projektu UVP Martinom Špačkom a Mgr. Sandrou
Šarkozyovou. Technika bude dodávaná aj po decembri 2015, projekt bol rozdelený na dve fázy. Projekt UVP
bude ukončený v decembri 2015, od januára 2016 bude pokračovať projekt UVP II, druhá fáza projektu UVP.
Pán Špaček nás informoval, že jednotlivé VO na zariadenia UVP obsahovo sedia s opisom projektu, čo
potvrdila aj kontrola na ministerstve. V priebehu novembra a decembra by mal byť prebratý laser, STYROCUT
komplet - manuálna rezačka na polystyrén a vákuový lis na termoforming. Pre prebraté prístroje je potrebné
viesť prístrojový denník – samostatne pre každý stroj.

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová:
 Vzhľadom na končiaci sa hospodársky rok 2015 je potrebné do 23.11.2015 zúčtovať v pokladni FA všetky
nákupy v hotovosti;
o po tomto termíne bude hotovostný nákup pozastavený do 31.12.2015, faktúry budú uhrádzané bez
obmedzenia do 29.12.2015.
 Od 01.11.2015 je zvýšený limit na podlimitné zákazky VO na kalendárny rok z pôvodných 1.000 € na 5.000 €.

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

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

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
overovateľ zápisnice

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 10.11.2015

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