Zápis 08_KD_2017_11_21
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 21.11.2017

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie z mimoriadneho stretnutia dekanov s rektorom STU (Ľ. Vitková)
2. Dlhodobý zámer STU (Ľ. Vitková)
3. Aktualizácia dlhodobého zámeru FA STU na rok 2018, plnenie za rok 2017 (Ľ. Vitková)
4. Výberové konania, obsadzovanie funkčných miest (Ľ. Vitková)
5. Strategické otázky FA (stanovisko k testom Scio, akreditácia ŠP, KO pre ŠO AU) (Ľ. Vitková)
6. Publikovanie v časopise ALFA (Ľ. Vitková)
7. Ponuky na spoluprácu (samosprávy) (Ľ. Vitková)
8. Podujatia na FA (Ľ. Vitková)
9. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
10. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
11. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
12. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
13. Rôzne
1. Informácie z mimoriadneho stretnutia dekanov s rektorom STU (Ľ. Vitková)
 Boli prerokované 3 základné body:
 projekt ACCORD (FA v ňom nie je zahrnutá); ide o veľký objem finančných prostriedkov, ktoré
by mali byť použité na zatepľovanie budov, opravu striech, vybudovanie centra vo dvore
SvF - SjF - FChPT),
 rozdelenie 600 tis. € určených na udržateľnosť UVP medzi jednotlivé súčasti STU; (FA mala
pôvodne dostať 10 tis. €, na základe návrhu dekanov na prerozdelenie podľa iného kľúča
dostane FA 18 tis. €),
 Dlhodobý zámer STU.
2. Dlhodobý zámer STU (Ľ. Vitková)
 Pri tvorbe Dlhodobého zámeru STU na roky 2018 - 2023 sa uvažuje s organizovaním okrúhlych stolov.
3. Aktualizácia Dlhodobého zámeru FA STU na rok 2018, plnenie za rok 2017 (Ľ. Vitková)
 Dnes ráno bol vedúcim ústavov odoslaný materiál s návrhom Dlhodobého zámeru FA na rok 2018.
 Námety a pripomienky k materiálu je potrebné zaslať p. dekanke do 8.12.2017.
4. Výberové konania, obsadzovanie funkčných miest (Ľ. Vitková)
 Vedúci ústavov pri podávaní návrhov na obsadzovanie funkčných miest musia dodržiavať zásadu, že
asistentské miesto môže byť po tretí raz obsadené asistentom len pod podmienku, že uchádzač spĺňa
kritériá na obsadenie funkčného miesta docent.
 K žiadosti o VK treba priložiť písomné overenie výstupov uchádzača vedúcou Knižnice FA STU.
5. Strategické otázky FA (stanovisko k testom Scio, akreditácia ŠP, KO pre ŠO AU) (Ľ. Vitková)
 Dostali sme stanovisko vedenia STU k realizácii scio testov na FA. Vypustenie scio testov
z prijímacieho konania momentálne nie je možné.
 Pripravuje sa reakreditácia ŠP Urbanizmus pre tretí stupeň štúdia.
 Rektorovi STU bol zaslaný list s odôvodnením potreby navýšenia koeficientu odboru pre ŠO 5.1.1
Architektúra a Urbanizmus.
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6. Publikovanie v časopise ALFA (Ľ. Vitková)
 Šéfredaktorka apeluje na publikovanie vo fakultnom vedeckom recenzovanom časopise ALFA.
Okrem doktorandov publikuje veľmi málo pracovníkov. Máme snahu o zaradenie časopisu ALFA
do kategórie B.
7. Ponuky na spoluprácu (samosprávy) (Ľ. Vitková)
 Ponuky na spoluprácu, ktoré na fakultu prichádzajú zo samospráv, sú priebežne odosielané na
jednotlivé ústavy.
8. Podujatia na FA (Ľ. Vitková)
 Vyšla publikácia „Ikony architektúry“ zameraná na detského čitateľa, autorkou je arch. Darina Lalíková.
 Dnes bude krst knihy Mgr. Stacho – výstup z projektu Uhský Pereval.
 Vernisáž výstavy k storočnici prof. Lacka bude 23.11.2017 o 15:00 hod. na FA, kolokvium bude
o 10:30 v ten istý deň.
 Od pondelka na FA prebieha troj-dňový Minierazmus.
 Dnes je aj Deň otvorených dverí organizovaný pod vedením doc. Končekovej.
 FA bola vyzvaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR na nominovanie člena pracovnej skupiny k
príprave „Návrhu zákona o územnom plánovaní“ a „Návrhu zákona o výstavbe“. Za FA bol
nominovaný prof. Kováč.
9. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
 Informácia o evidencii výstupov v CREPČ a CREUČ: k 20.11.2017 bolo zaevidovaných 266 výstupov
v CREPČ, 169 výstupov v CREUČ, čo je z hľadiska kvantity veľmi málo. Požiadavka na vedúcich
ústavov, aby vyzvali všetkých dotknutých pracovníkov na urýchlené dodanie podkladov k zaevidovaniu
v registroch. Toto platí aj pre doktorandov.
 Konferencia učiteľov bude zameraná na bilancovanie za ostatné dve funkčné obdobia. Potrebné
informácie sú zverejnené na webovej stránke FA STU.
10. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
 Kontrola rozpracovanosti ateliérových prác – garanti predmetov zodpovedajú za organizáciu a priebeh.
 Koordinačný kalendár skúšok bol zaslaný všetkým vedúcim ústavov.
 Požiadavky na termíny a miestnosti dodať na študijné oddelenie do piatka - 24.11.2017.
 Sú pripravené návrhy na zloženie hodnotiacich komisií na prijímacích skúškach a návrhy zloženia
štátnicových komisií. Po prerokovaní s garantmi študijných programov budú písomností zaslané na
ústavy najneskôr 12.12.2017.
 Na štátnice sa študenti prihlasujú cez AIS.
 Prideľovanie tém bude prebiehať pomocou generátora náhodných čísiel.
 Prebehlo vyhodnocovanie celoslovenského kola najlepších bakalárskych prác. Slávnostné
vyhodnotenie bude na FA 18.01.2018.
 Návrhy na ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na schválenie vo VaUR FA
STU je potrebné dodať najneskôr do 24.11.2017.
 Od 01.12.2017 do konca januára 2018 bude v AIS otvorený modul na prihlasovanie sa študentov na
Erasmus +.
o Študenti aj absolventi majú možnosť prihlásiť sa na pobyt na základe zverejnených kritérií.
o To isté platí aj pre mobility učiteľov. Zmenilo sa účtovanie pobytu učiteľa na Erasmus+. Učiteľ
dostane základný grant + náklady na cestovné.
 Na ocenenie Študentská osobnosť roka bol navrhnutý študent, laureát súťaže so stoličkou „Seno“.
 Prijímacie konanie: 30.11.2017 je uzatváranie prihlášok na bakalársky stupeň štúdia, stav k dnešnému
dňu: AU 180 prihlášok, D – 65 prihlášok.
 Z R - STU prišiel výpis stavu naplnenia informácií o predmetoch v AIS v AJ. Týka sa to garantov
predmetov v ktorých nie sú uvedené požadované informácie o predmete (IL, sylabus). Jedenkrát za
2 týždne bude vykonaná kontrola stavu. Všetky nedostatky musia byť odstránené najneskôr do konca
januára 2018.
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11. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 Ing. Frank z R STU, zodpovedný za prípravu verejného obstarávania IKT UVP FA, požiadal Ing. arch.
Ivora Mečiara, ArtD. o prieskum trhu, ktorý umožní menším dodávateľom iba nacenenie niektorých
balíkov zariadení. Prieskum trhu, ktorý bol ukončený 14.11.2017 tak nebude použitý. Nastavenie
prieskumu bolo komunikované s projektovým manažérom Martinom Špačkom.
 Dodávku na vybavenie podporného centra nábytkom v prieskume trhu vyhrala s najnižšou cenou
spoločnosť Techo. Predpokladané dodanie je do konca roka 2017.
 Ing. Jozef Benka vyzval stavebný úrad Staré mesto ku kolaudácii stavebných objektov na FA, FCHPT
a rektoráte STU.
 Dňa 24.10.2017 sa uskutočnila kontrola na mieste projektu UVP. Kontrolované boli zariadenia 3D tlač
polymérová a 3D tlač zo sadrového kompozitu v laboratóriu prof. Paliatku a videokonferenčný systém
s príslušenstvom v laboratóriu doc. Joklovej. Počas výkonu kontroly neboli zistené nesúlady
z projektom UVP.
12. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 Do 30.11.2017 treba realizovať všetky nákupy v hotovosti.
 Platby faktúr musia byť ukončené do 15.12.2017.
 Nákup výpočtovej techniky bol pre tento rok ukončený. Výnimka je na notebooky a tablety.
 Bude vydaný príkaz dekanky k povinnému čerpaniu dovolenky počas vianočných sviatkoch v dňoch
27.-29.12.2017. Príkaz je nutné dodržať.
 22.11.2017 prebehne porada k inventúre 2017; sekretárky sú oboznámené.
 Prechádzame z Orange na O2. 13.12.2017 prídu nové SIM karty – bude nutné si ich vyzdvihnúť
u p.tajomníčky. Nový operátor bude poskytovať služby od 14.12.2017 . Čísla sa budú prenášať.
13. Rôzne

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

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 21.11.2017
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