Zápis 08_KD_2016_11_08
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 08.11.2016
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. Aktuálne informácie z diania na FA STU (Ľ. Vitková)
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
4. Inovácia posterov na chodbe dekanátu (R. Špaček)
5. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
8. Rôzne.
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
 Bol prerokovaný harmonogram AR 2017/2018, na skúškové obdobie v zimnom semestri vychádza
krátky časový úsek.
 Vyhlásenie výzvy rektora o najlepší umelecký výkon za rok 2016.
 Prostriedky z rozpočtu roku 2016 – FA dostala financie na odstránenie grafitov.
 Informácia z rokovania MŠVVaŠ o strategických projektoch – na FA je najväčší problém so
zabezpečením výpočtovej techniky pre UVP.
2. Aktuálne informácie z diania na FA STU (Ľ. Vitková)
 Projekty financované z Fondu na podporu umenia: boli vyhlásené termíny výziev – na FA je malý
záujem o tieto projekty - treba apelovať na všetkých pracovníkov ústavov, aby sa do projektov zapájali;
o FA STU vyčleňuje / má vyčlenené prostriedky na spolufinancovanie projektov,
o nasledujúce termíny podania žiadostí sú 15.12.2016 a 3.4.2017,
o úspešný sme boli v projektoch SlovakAid, Interreg; objem finanč. prostriedkov je 200 tis. €.
o viazne komunikácia medzi riešiteľmi projektov a projektovým oddelením – manažérkou Mgr.
Soňou Wagnerovou,
o od 1.1.2017 bude projektové oddelenie posilnené o jedného kvalitného manažéra.
3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
 Súčasné výzvy vo vysokom školstve - téma Učiteľskej konferencie, ktorá sa bude konať 28.03.2017.
 Evidencia publikačných a umeleckých výstupov – momentálny stav je alarmujúci,
o PhDr. Raitlová zosumarizuje termíny odovzdania výstupov – bude vydaný Príkaz dekanky,
o formulár umelecko-pedagogická charakteristika – nie je nutné vypĺňať.
4. Inovácia posterov na chodbe dekanátu (R. Špaček)
 Podklady na postery pre dekanátnu chodbu boli arch. Tiborom Antonym zaslané na jednotlivé ústavy,
aktualizácie treba ešte raz skontrolovať a potvrdené vrátiť späť na finálne spracovanie.
5. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
 Internacionalizácia VŠ vzdelávania – podstatná časť obsahovej stránky porady
prodekanov pre zahraničie, ktorá sa konala 7.11.2016,
o dnes vedenie FA schválilo ako koordinátora za FA Ing. arch. Jána Legényho, PhD.
 Výberové konanie na študentské mobility
o výberové konanie sa spustí v systéme AIS od 1.12.2016 a celý proces sa uzatvorí do
15.2.2017 (najneskôr do konca februára 2017),
o návrh na učiteľské mobility – v priebehu tohto týždňa pripraví stručné kritériá na výberové
konania,
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Včera bola prezentovaná aj štatistika mobilít z predchádzajúceho AR – v počte vysielaných študentov
sme na 2. mieste, v roku 2016 sme mali na mobilite 3,64 učiteľa.
31.10.2016 boli fixované stavy študentov a učiteľov – na tento počet bude dimenzovaná výška financií
zo štátneho rozpočtu,
o FA má 84 učiteľov na plný úväzok, 9 učiteľov na skrátený úväzok.
Každoročne 17.11. rektor STU prijíma najlepších študentov, nominácie za FA boli rektorom
akceptované.
Prišla výzva na nomináciu do súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ pre AR 2015/2016 – uzávierka
prihlášok je 21.11.2016. Výzva pre vedúcich ústavov na nomináciu študentov.
Apel na dodržiavanie rozvrhov výučby.

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 4.11.2016 prebehlo stretnutie so zástupcami spoločnosti Prima invest, ktorá dodávateľom akcie
„Výťahy FA STU“, pre projekt Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na
STU. So začatím prác bude súvisieť sťahovanie dvoch kancelárií na ÚKAIS a ÚABB. Predpokladaný
termín odovzdania staveniska a začatia prác je 14.11.2016.
 Projektové dokumentácie pre projekt Accord, „Rekonštrukcia toaliet FA STU“ a “Modernizácia
výmenníkovej stanica“, boli odovzdané na posúdenie na Krajský pamiatkový úrad.
 Uskutočnilo sa stretnutie so spoločnosťou Gratex international, a.s., ohľadom prípravy dodatku
k zmluve o dodávke výpočtovej techniky pre UVP na FA STU. Ing. arch. Ivorom Mečiarom bola
vypracovaná špecifikácia výpočtovej techniky podľa požiadaviek hlavného projektového manažéra
UVP Martina Špačka a riadiaceho orgánu projektu.
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)


Na R STU bude tento týždeň porada k inventarizácii majetku, v ďalšom kalendárnom týždni bude
zvolaná porada inventarizačnej komisie FA STU.



Cestovné príkazy budú preplácané už len bezhotovostne - na účet zamestnanca,
o

archivované budú vo finančnej učtárni – tam je možné podať námietky k vyúčtovaniu cesty,

o

zahraničné služobné cesty eviduje a výpočet vykonáva M. Kaločajová,

o

domáce služobné cesty eviduje a výpočet vykonáva V. Lenharčíková.

8. Rôzne:
 doc. Bacová: informovala, že na ÚABB už tretí týždeň prebieha podrobná kontrola projektu
Regiogoes.
 prof. Kováč: informoval, že ÚUÚP prebral po ÚKZA projekt KEGA, z toho dôvodu aj podpisuje
vedúcemu grantu Ing. Stankocimu objednávky, o.i. aj na služby a tovary na ktoré sa vzťahujú licenčné
podmienky a autorské práva (digitálne mapy, 3D priestorové zobrazenie územia Podhradia). Kúpou
týchto tovarov prevzala FA na seba vyplývajúce záväzky a preto navrhuje ich centrálnu registráciu
podobne ako je to u iného programového vybavenia.
 prof. Kováč: informoval o zistení, že v AIS Stavebná fakulta bez dohody fakúlt a ústavov zaradila Ing.
Stankociho na výučbu 11 predmetov.

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

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

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
overovateľka zápisu

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 11.10.2016

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