Zápis 04_KD_2019_03_12
z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave
zo dňa 12.03.2019
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Kontrola plnenia úloh (dek. Gregor)
2. Informácie o dianí na fakulte a STU (dek. Gregor)
3. Informácia o projektových žiadostiach podaných v rámci výzvy Interreg DTP (J. Legény)
4. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
5. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)
6. Rôzne
1. Kontrola plnenia úloh (dek. Gregor)
Úloha č. 1:
 Zabezpečiť zriadenie emailovej adresy podnety@fa.stuba.sk
 Zodpovedný: Ing. Lajčák
 Termín: v priebehu 1 dňa
 Plnenie: úloha bola splnená v termíne; podnety chodia do mailových schránok prodekanov fakulty
Úloha č. 2:
 určenie zodpovednej motivovanej osoby za každé pracovisko, ktorá rozhodne, čo je možné
vyradiť alebo preniesť do 2.PP
 Zodpovední: vedúci pracovísk FA STU
 Termín: úloha bola splnená v priebehu rokovania KD
o prod. Morgenstein: zisťoval, ktoré ústavy už v 2. PP boli, priestory preveril, ale nebadal veľký
rozdiel oproti pôvodnému stavu; cieľom je, aby do 15.03.2019 boli nepotrebné predmety
zhromaždené na určenom mieste pred výmenníkovou stanicou, odkiaľ ich pracovníci HS
vynesú k pristavenému kontajneru, do tohto kontajnera bude možné vyniesť aj nepotrebné
veci z ústavných archívov (vrecia na požiadanie poskytne hospodárska správa)
o dek Gregor: odporúča pri triedení urobiť radikálny rez a vyhodiť veci, ktoré rok neboli použité,
bol by rád, keby sme priestory v suterénoch mohli využívať na ďalšie ateliéry pre študentov
a nie na skladovanie nepotrebných vecí
o prof. Kováč: má inú skúsenosť a doporučuje triediť pedantne, aby sa nevyhodili vzácne,
príležitostne použiteľné predmety
o arch. Paulíny: modely uložené za aulou by bolo treba riešiť celofakultne, vzhľadom na to, že
najmä v ostatných rokoch sa neustále využívajú na požičiavanie napríklad pre SNM
o prod. Morgenstein: na uskladnenie modelov sa na fakulte bude hľadať vhodnejší priestor
o dek. Gregor: časť modelov by mohla byť vystavená v priestoroch fakulty
2. Informácie o dianí na fakulte a STU (dek. Gregor)
 vedenie fakulty intenzívne pracuje na príprave výročných správ a Dlhodobého zámeru rozvoja FA
STU, materiály budú predložené na rokovanie AS FA STU a VaUR FA STU a budú tiež
odprezentované aj na najbližších rokovaniach Kolégia dekana
 pracuje sa aj na drobnej aktualizácii organizačnej štruktúry FA STU, ktorá bola vyvolaná z dôvodu, že
v predchádzajúcom období mala fakulta len troch prodekanov a v súčasnosti má štyroch prodekanov;
štruktúra zodpovedá hierarchii, ktorú na fakulte máme – viď príloha číslo 1
novozriadené pracoviská:
o samostatné oddelenie pre PR, pod ktoré prejde aj redaktorka časopisov ALFA a ILFA
o samostatné oddelenie projektového manažmentu
o nové kreatívne centrum KC ARCH+A
o centrum pre vzdelávanie, do ktorého bude patriť kabinet multimédií a kabinet jazykov
 nová organizačná štruktúra bude predložená na schválenie do AS FA STU
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v súvislosti so vznikom oddelenia pre PR bola prijatá nová pracovníčka Bc. Monika Bandová,
ktorá má veľké skúsenosti copywritera v reklamnej a brandingovej brandži, bude
pracovníčkou pre internú firemnú kultúru a externé PR, bude hlavným zodpovedným
pracovníkom za budovanie komunikačnej stratégie, tiež sa bude podieľať na budovaní
novovznikajúceho kreatívneho centra na FA STU
o Bc. Bandová: vysvetlila, že jej cieľom bude vytvoriť internú firemnú kultúru, požiadala
o spoluprácu v prvej fáze, počas ktorej bude robiť krátke osobné rozhovory so
zamestnancami fakulty za účelom zistenia, kde sa fakulta nachádza a aké sú naše ciele
o dek. Gregor: požiadal vedúcich ústavov, aby informovali všetkých zamestnancov
o pripravovaných 15 minútových rozhovoroch s Bc. Bandovou
v rámci evidovania publikačnej a umeleckej činnosti na fakulte pretrváva problém s neskorým
odovzdávaním podkladov k evidencii do Knižnice FA STU
o ako motivácia na včasné odovzdávanie podkladov bude slúžiť každomesačné vyhlasovanie
fakultného Vedca mesiaca a Umelca mesiaca fakulty s finančnou odmenou vo výške 200 €
o pôvodnej smernici o odmeňovaní za umeleckú a publikačnú činnosť už skončila platnosť
o poďakovanie vedúcej Knižnice FA STU Bc. Sýkorovej za rešerš o odovzdaných formulároch
za mesiace február a marec 2019
o titul Umelec mesiaca za február získal kolektív: M. Žitňanský, V. Šimkovič, N. Filová, P. Bučo
za ocenenú účasť vo verejnej anonymnej architektonicko-urbanistickej súťaži ARCH Campus
o titul Vedec mesiaca za február 2019 získala Markéta Kučerová za podanie dvoch prihlášok na
úžitkový vzor
o výsledky sa budú zverejňovať na fakultných stránkach
o






25.03.2019 o 10:00 hod. - zasadnutie AS FA STU
o na rokovanie budú predložené VS za rok 2018 a návrh novej organizačnej štruktúry
02.04.2019 o 13:00 hod. - zasadnutie VaUR FA STU



po vzájomnej dohode s doc. Ilkovičom bolo dohodnuté jeho uvoľnenie z funkcie vedúceho ÚKAIS
k 31.03.2019; od 01.04.2019 bude poverená vedením ÚKAIS Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.; na
miesto vedúceho ÚKAIS bude vypísané výberové konanie



zatiaľ je veľmi dobrá spolupráca s budúcim rektorom prof. Fikarom, doposiaľ prebehli tri stretnutia
a raz mesačne sa koná neformálne stretnutie dekanov STU
o budúci rektor plánuje urobiť personálny audit na rektoráte STU
o rozpočet STU je nepatrne nižší oproti minulému roku
o dekani STU nie sú spokojní so súčasnými kritériami rozdeľovania finančných prostriedkov pre
jednotlivé fakulty, ktoré v zásade kopírujú kritériá MŠVVaŠ
o prof. Fikar žiada dekanov vyčlenil z rozpočtu 1 mil. € a oslovil dekanov, aby navrhli iné
modely rozdeľovania finančných prostriedkov, ak sa dekani spoločne nedohodnú na
rozdelení tejto čiastky, bude rozdelená podľa terajšej metodiky
o dekani sa zhodujú v tom, že 80 % finančných prostriedkov by mohlo byť rozdelených podľa
metodiky MŠVVaŠ
o zo strany dekanov vzišla požiadavka na informovanosť o mimorozpočtových prostriedkoch

3. Informácia o projektových žiadostiach podaných v rámci výzvy Interreg DTP (J. Legény)
 08.03.2019 bola uzávierka tretej výzvy Interreg DTP, za FA STU bolo podaných týchto 5 projektov:
o DANUrB+ (LP: Budapest University of Technology - HU) (Ľ. Vitková, K. Smatanová)
 180.000 €
o IN-BEST-ARCH (LP: Karslruhe Insitute of Technology - DE) (
 92.000 €
o Danube Limes (LP: Danube University of Krems - AT) (P. Paulíny)
 170.000 €
o ART NOUVEAU (LP: Oradea Municipality - BG) (H. Moravčíková)
 195.000 €
o DANUrB GRAND TOUR (LP: Human Resources Development Agency - BG)
 145.000 €
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dek. Gregor: došlo k zvýšeniu aktivity zamestnancov v podávaní grantov, chceme nájsť schémy, ktoré
by ľudí ešte viac motivovali
prof. Kováč:
o k podaným žiadostiam: privítal by, keby bolo známe, kto sú vedúci tímov
 prod. Legény: zatiaľ nie sú konkrétne mená
o arch. Fejo získala cenu za umelecké dielo roka (park Jama)
dek. Gregor:: cena umelec STU, ktorá bola zriadená špeciálne pre FA STU bola veľmi slabo
obsadená (cca 3 - 4 návrhy)


4. Informácie tajomníčky fakulty (Ing. Karácsonyová)
 K rozpočtu: sme na úrovni toho, že sme dostali podklady a kontrolujeme, či je prepočet správny
 Príspevky na rekreáciu: ešte nie je rozhodnuté, kto bude za zodpovedný za agendu prideľovania
príspevkov, peniaze na rekreácie fakulta dostane, predkladali sme počty zamestnancov, vyplácanie
bude prebiehať prostredníctvom mzdového dokladu, tlačivo je zatiaľ platné, ale bude upravené na
naše podmienky, žiadosť o príspevok je nutné podať do 30 dní po ukončení rekreácie, nárok: 1 x
ročne do výšky 275 €, podmienky boli zaslané všetkým zamestnancom FA STU elektronickou poštou,
treba rozlišovať pobyty liečebné a rekreačné, je nutné doložiť faktúru vystavenú na meno,
s prípadnými otázkami sa treba obracať na p. tajomníčku
5. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (prod. Končeková)
 vzhľadom na vznik centra pre vzdelávanie žiada porozmýšľať o organizovaní kurzov pre širokú
verejnosť – od kurzov pre dospelých až po kurzy pre deti
 pracovníci, ktorí budú kurzy organizovať budú odmenení
 stredoškoláci, ktorí sa zúčastnili prípravných kurzov mali na prijímacích skúškach lepšie výsledky
 všetky kurzy sú platené, je o ne záujem, finančný prínos má aj fakulta
 ako celoživotné vzdelávanie sa to fakulte ráta aj do akreditácie
 doc. Rollová: naše kurzy zlyhávali lebo sme nemali dostatočnú kapacitu na oslovovanie záujemcov
 prof. Keppl: pýta sa či sú nejaké schémy na realizovanie kurzov
o dek. Gregor: áno, sú k nahliadnutiu u pani tajomníčky
6. Rôzne:
 arch. Nahálka: informoval, že prebehlo stretnutie so seniormi a poďakoval vedeniu fakulty za možnosť
stretnutie zorganizovať a za spoluprácu; uviedol, že dôchodcovia majú záujem o stretávania aj na
jednotlivých pracoviskách
 prod. Legény: 26.03.2019 09:00 – 13:00 hod. bude prebiehať učiteľská konferencia KONFUC 2019,
program bude zverejnený na fakultných stránkach – po skončení bude občerstvenie, registračný
formulár bude rozoslaný elektronicky – je potrebné informovať kolegov, aby sa registrovali


Nasledujúce zasadnutie KD bude 26.03.2019 o 10:00 hod.

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan FA STU

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
overovateľ zápisu

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 12.03.2019

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

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

........................................................
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Príloha č. 1 – Návrh novej organizačnej štruktúry FA STU

