Zápis 09_KD_2016_12_13
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 13.12.2016
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 FA, personálna politika, aktuálne a perspektívne aktivity FA (Ľ. Vitková)
3. Informácia o stratégii rozvoja VŠ (MŠVVaŠ) (Ľ. Vitková)
4. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
5. Informácie o priebehu prijímacieho konania na bakalárske štúdium (J. Ilkovič)
6. Pokyny k ukončeniu výučby v ZS a zabezpečeniu skúškového obdobia (J. Ilkovič)
7. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za AR 2015/2016 (J. Ilkovič)
8. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
9. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
10. Rôzne.
1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková)
 FA získala p???laketu za aktívnu a úspešnú účasť na Letnej univerziáde 2016.
 Bolo schválené nové logo STU, ktoré sa bude používať počas jubilejného roka 2017.
 Do projektu Accord sme sa ako jediná z fakúlt STU nedostali, napriek tomu patrí veľké poďakovanie
prof. Petelenovi a celému jeho kolektívu za vypracovanie podkladov k projektu.
 Návrh smernice rektora o škodovom konaní – FA STU mala k smernici zásadné pripomienky, hlavne
v oblasti zosobňovania vzniknutých škôd.
 Bol prerokovaný návrh príkazu rektora o používaní ochrannej známky SPEKTRUM STU
s odporúčaním jeho vydania.
2. Aktuálne informácie z FA, personálna politika, aktuálne a perspektívne aktivity FA (Ľ. Vitková)
 Projekt Erasmus Mundus – FA by mala byť lídrom v oblasti výučby záchrany kultúrnych pamiatok.
 Metodika financovania školstva – bola pripomienkovaná
o Na aktivity, ktoré sa viažu na súťaže študentov školstva
 Koncepcia personálnej politiky na FA – kritériá na pozíciu odborných asistentov – je nutné mať na
100 % naplnené habilitačné resp. inauguračné kritériá a zároveň na 80 % rozpracovanú habilitačnú
prácu.
 V personálnej oblasti je problém so zabezpečením chodu ústavných sekretariátov. Kritická situácia je
na UABB a UAOB z dôvodu PN, na UVTM z dôvodu príliš veľkého počtu pracovníkov na ústave
pripadajúcich na jednu sekretárku. Dekanka vzniesla požiadavku na vedúcich ústavov, aby navrhli
riešenie situácie.
 Ministerstvom školstva bol vypracovaný program Učiace sa Slovensko, momentálne sa prerokúva.
o Pre nás je zaujímavá vysoká zaangažovanosť v oblasti ...
3. Informácia o stratégii rozvoja VŠ (MŠVVaŠ) (Ľ. Vitková)
 Prezentované hlavné body stratégie rozvoja VŠ, predovšetkým tie, ktoré sú pre odbory FA pozitívne.
V januári bude zaslané Ministerstvu školstva stanovisko za FA. Pripomienky je možné zaslať na
sekretariát dekanky do 15.01.2017.
4. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
 Seminár doktorandov sa uskutoční 11. januára 2017.
 15. a 16. februára 2017 budú prebiehať dizertačné skúšky.
5. Informácie o priebehu prijímacieho konania na bakalárske štúdium (J. Ilkovič)
 Na štúdium na FA STU sa prihlásilo:
o AU – 253 uchádzačov + 2 prihlášky sú na ceste,
o D – 100 uchádzačov.
 Prijímacie skúšky začínajú 10.01.2017 a budú prebiehať do 23.01.2017
 Medziročný pokles počtu prihlášok: AU 10%, D 23 %.
 Plánované počty pre prijatie na štúdium: AU 240, D 30.
 Časový harmonogram skúšok spolu s pozvánku dostane každý uchádzať písomne.
 Zasadnutie prijímacej komisie je naplánované na 22. februára 2017.

1

6. Pokyny k ukončeniu výučby v ZS a zabezpečeniu skúškového obdobia (J. Ilkovič)
 Bol vypracovaný koordinačný kalendár pedagogických činností v skúškovom období.
 Do konca budúceho týždňa je potrebné, aby garanti predmetov vypísali v AIS termíny skúšok podľa
skúšobného poriadku STU.
 Komisie pre konanie štátnych skúšok sú zostavené, do konca týždňa budú expedované na ústavy
a tajomníkom jednotlivých komisií v elektronickej forme. Menovacie dekréty dostanú členovia komisií
v printovej forme na obdobie 2 rokov.
 Vznesená požiadavka na vedúcich ústavov, aby zabezpečili účasť pedagogického dozoru pri
prijímacej skúške podľa rozpisu a tiež pri štátniciach.
7. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za AR 2015/2016 (J. Ilkovič)
 Odprezentovaný a vysvetlený materiál „Vyhodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za akademický rok
2015/2016“. Členovia kolégia následne k uvedenému materiálu diskutovali a vzali ho na vedomie.
8. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
 Od 15.11.2016 prebieha prvý mesiac realizácie stavebnej akcie „Výťahy FA STU“ pre projekt
Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU. Súčinnosť
s vedúcimi ústavov, na ktorých pracoviskách prebiehajú stavebné práce, je potrebná až do
ukončenia stavebných prác v marci 2017.
 Pre proces verejného obstarávania je pripravovaná projektová dokumentácia a rozpočet druhej časti
projektu Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU. Začiatok realizácie
sa očakáva po ukončení prvej etapy, v marci 2017.
 15.12.2016 bude odstavený server a počítačová sieť z dôvodu búracích prác na 4. N.P.
 Ing. arch. Ivor Mečiar, skontroloval špecifikáciu zariadení, spracovanú pre dodatok zmluvy so
spoločnosťou Gratex. Špecifikácia bola s pripomienkami zaslaná 7.12.2016 projektovému manažérovi
Martinovi Špačkovi na kontrolu súladu s opisom zariadení v projekte UVP.
 7.12.2016 bolo začaté verejné obstarávanie na 60 ks stoličiek do učební FA STU.
9. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 Všetky podklady k vyúčtovaniu cestovných príkazov za rok 2016 musia byť odovzdané do
20.12.2016 – domáce cestovné príkazy p. Lenharčíkovej, zahraničné p. Kaločajovej.
 Drobné nákupy tiež musia byť zúčtované do 20.12.2016 z dôvodu uzávierky ročnej DPH.
10. Rôzne
 PhDr. Raitlová – požiadavka na včasné dodanie podkladov na evidenciu publikačnej a umeleckej
činnosti, všetky podklady stačí dodať v elektronickej forme.
 Ing. Lajčák – 15.12.2106 bude vypnutá sieť fa.stuba od rána až do 16.12.2016
 prof. Kováč – predostrel návrh, aby novovzniknutý otvorený priestor na UUUP niesol názov
„Respírium prof. Emanuela Hrušku“.
o UUUP vlastní bustu prof. Emanuela Hrušku – požiadavka na doc. Lukáča na zhotovenie
sadrovej kópie a následne bronzového odliatku.

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

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

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
overovateľ zápisu

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 13.12.2016

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