Zápis 06_KD_2019_04_16
z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave
zo dňa 16.04.2019
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie z Kolégia rektora a o dianí na STU (P. Gregor)
2. Informácie o dianí na fakulte (P. Gregor)
3. Informácie prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)
4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)
5. Informácie prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)
6. Informácie prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (P. Morgenstein)
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
8. Rôzne

1. Informácie z Kolégia rektora a o dianí na STU (P. Gregor)
 rozpočet STU – materiál bol posunutý do 2. čítania, v tejto polohe by mal prejsť na rokovanie AS STU
o 1 mil. € bol vrátený späť do rozpočtu a bude rozdelený podľa platných kritérií na jednotlivé fakulty
o 600 tis. €, ktoré boli pôvodne plánované na podporu UVP budú použité na podporu špičkových
vedeckých tímov a špičkových výkonov, tieto peniaze budú rozdelené na fakulty podľa rovnakých
kritérií ako celý rozpočet
2. Informácie o dianí na fakulte a STU (dek. Gregor)
 opäť pripomenul vedúcim odovzdanie majetkových priznaní
 na ostatnom rokovaní VaUR FA STU bolo začaté inauguračné konanie doc. Ing. Veroniky
Kotradyovej, PhD. v odbore Dizajn
 VaUR prerokovala Dlhodobý zámer fakulty na najbližšie 4 roky; materiál bude predstavený
a následné posunutý na schválenie AS FA STU
 vertikálne ateliéry po prerokovaní v Rade garantov boli schválené aj vo VaUR FA STU
 v utorok 30.04.2019 od 10:00 do 12:00 hod. v miestnosti číslo 05 na prízemí FA STU prebehne
veľmi podrobné predstavenie koncepcie vertikálnych ateliérov, nakoľko sa jedná o výrazný zásah
do spôsobu výučby ateliérov v ŠP Architektúra; pozvánku dostanú všetci tvorivý zamestnanci
 požiadavka na všetkých vedúcich ústavov, aby aj miesta VV pracovníkov obsadzovali
prostredníctvom výberových konaní
3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)
 Autentizácia pomocou jednorazových hesiel
 otvorila sa možnosť prihlásenia do AIS bez karty a čítačky
 treba si stiahnuť aplikáciu, ktorá slúži pre generovanie jednorazových hesiel (prebehne krátke
školenie)
 aplikácie nájdete na Google Play a v App Store
o Android - Google Authenticator
o Android - Authy
o iOS - Google Authenticator
o iOS - Authy
 akonáhle si jednu z týchto aplikácií nainštalujete do svojho mobilného telefónu, môžete
stlačením tlačidla nižšie prejsť k začatiu nastavení


Rada pre IKT – mala by byť stálym poradným orgánom rektora pre posudzovanie činnosti,
sledovanie otázok rozvoja a koordináciu práce v oblasti IKT na STU
o za FA bude členom Rady pre IKT prod. Brašeň
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na STU finišuje prechod na elektronické výplatné pásky – individuálne bude možné požiadať aj
o tlačenú formu výplatnej pásky, ktorú si bude zamestnanec osobne preberať v mzdovej učtárni



prebehol úspešný nábor do Kreatívneho centra FA STU
o bol vytvorený cca. 30 členný tím zložený zo študentov architektúry a dizajnu, ktorí sa v
rôznych pozíciách - Account manager, Grafický dizajnér, Inšpicient, Social media manager,
Scénograf, Copywriter, ... budú podieľať na fakultných aktivitách

4. Informácia prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)
 Študentská tvorivá vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠTVOUČ)
 Cena prof. Karfíka /UABB/
 Cena prof. Hrušku /UUUP/
 Cena prof. Piffla /UDTAOP/
 Cena prof. Vilhana /UIV/
 Cena dizajnu /UD/
 Cena prof. Chrobáka /UKAIS/
 Cena prof. Kodoňa /UUUP/
o termín zasadnutia komisií pre ŠTVOUČ: 6. a 7. júna 2019
o komisie budú zložené výlučne z externého prostredia (okrem tajomníka)
o všetky ocenené práce musia dodať 1 - 2 priestorové zobrazenia projektu a údaje
o autori ocenených prác musia dodať podklady na finálne spracovanie záverečnej publikácie
a tiež na premietanie počas promócií


Harmongram AR 2019/2020
o základné informácie boli dané z úrovne STU
o výučba vychádza do 21.12.2019, t.j. sobota pre Vianocami
o otázka je, či posledný výučbový týždeň bude ateliérový, alebo zápočtový (kontrola plnenia
podmienok)
 dek. Gregor: vzhľadom na to, že k dispozícii je celých 13 týždňov, navrhuje 12 týždňov výučbových a v 13. týždni ateliérové sústredenie (v budúcom AR už budú
fungovať vertikálne ateliéry)
 prod. Končeková navrhuje odovzdávanie do AIS do 21.12.2019 do 24:00 hod.
 kontrola plnenia podmienok môže prebiehať počas celého skúšobného obdobia
o obhajoby sú navrhnuté na 7. - 10.01.2020
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5. Informácia prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)


Špičkové vedecké tímy STU
 dotácia 600 tis. EUR, z toho 300 tis. EUR na tímy / 300 tis. EUR na špičkové výkony
o rozdelenie podľa počtu členov tímu
o o použití prostriedkov rozhodujú členovia tímu bez administratívnej záťaže
o na finančné ohodnotenie členov a doktorandov (+ pracovné cesty, usporiadanie vedeckých
podujatí, umeleckých akcií...)



Odmeny rektora sa budú udeľovať v týchto kategóriách:
o významné publikácie viazané na kvartily Q1 a Q2 WOS alebo SCOPUS,
o inžinierske diela a patenty viazané na výstupy kategórie A v príslušných oblastiach výskumu
v hodnotení podľa doterajšej komplexnej akreditácie (KA),
o umelecké a architektonické diela viazané na výstupy kategórie A v príslušných oblastiach
výskumu podľa KA



Fakulta architektúry sformuje jeden špičkový tím



Identifikácia špičkových vedeckých tímov STU a odmeny za špičkové výstupy jednotlivcov
o Hodnotenie na základe scientometrických indikátorov (nie počet, ale kvalita prác, odozva
vedeckej obce - počet citácií na práce bez ohľadu na prestíž časopisu)
o Pre umelecké odbory aj ad hoc kritériá - spoločenský prínos mimoriadnych diel a počinov
(napr. významné knižné diela, vrátane priekopníckych diel národného dedičstva a kultúry),
prezentácie v zahraničí, najmä vo forme pozvaných prednášok, výstav, vystúpení na
medzinárodných fórach atď., udelené medzinárodné, európske a národné patenty, realizované
technické diela, overené nové technológie, priemyslové vzory, softvér, unikátne diagnostické
postupy a iné.
o tímy podľa fakulty, ústavu a kontaktnej osoby:
 vedecké
 umelecké
 technické (technologicky-projektové)



Pravidlá formovania tímov
o tvorivá skupina s určitým vedeckým, technickým, alebo umeleckým zameraním
o musí sa sústavne podieľať na doktorandskom štúdiu, dokumentovanom obhájenými dizertačnými
prácami a publikáciami resp. inými hodnotenými výstupmi doktorandov s členmi tímu
o členovia tímu musia mať spoločné výstupy (publikácie, projekty, patenty a pod.)
o pozostáva (spravidla) z najmenej štyroch VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich
v určitej OV (resp. v niekoľkých OV, ak ide o interdisciplinárny výskum)
o najmenej jeden člen tímu musí byť mladší ako 35 rokov a musí sa podieľať na časti špičkových
prác tímu
o tím musí školiť aspoň jedného doktoranda/ku
o jedna osobnosť môže byť členom len jedného špičkového tímu



Pravidlá hodnotenia tímov
o špičkové výsledky aspoň v dvoch z uvedených indikátorov A, B a C
o pri umeleckých odboroch sa musí jednať o unikátne / výnimočné technické, architektonické
a umelecké diela s medzinárodným významom/dosahom.
o posudzovanie výnimočnosti ad hoc
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Indikátory
A: Významná publikačná činnosť členov tímu a hodnotenie PhD. štúdia (pri umeleckých aspoň
naplnenie 2 indikátorov skupiny A)
o

A1. Vysoko citované publikácie členov tímu za posledných 10 rokov ich výskumnej činnosti
(SCI podľa WoS)
 vedecký tím - počet publikácií min. - N/2
 technický tím - počet publikácií min. - N/4
(N - počet členov tímu)

o

A2. Vysoko citované publikácie členov tímu publikované za ostatných 5 rokov
 vedecký tím - počet publikácií (len Q1 resp. Q2 Wos/Scopus) min. - 2xN
 technický tím - počet publikácií (Wos/Scopus) min. - N
(N - počet členov tímu)

o

A3. Publikácie doktorandov školených v tíme za posledných 5 rokov
 práce indexované vo WOS alebo SCOPUS skončených alebo školených doktorandov tímu
s uvedením kvartilu WOS (SCOPUS) a ich citačný ohlas.

o

A4. Knižné diela členov tímu, monografie a kapitoly v monografiách
 uvádzajú sa práce vydané za ostatných 5 rokov v kvalitných vydavateľstvách

Indikátory
B: Medzinárodná prezentácia tímu (vždy naplnenie aspoň 2 indikátorov skupiny B)
o

B1. Pozvané prednášky členov tímu na významných medzinárodných kongresoch (analogické
kritérium sa uplatní v umeleckých oblastiach).

o

B2. Projekty, umelecké, prípadne iné diela ocenené na významných medzinárodných súťažiach,
ktoré spĺňajú požiadavky na kategóriu A, prípadne B hodnotenia AK pre danú OV

o

B3. Účasť na medzinárodných grantoch ako vedúce alebo partnerské pracovisko, najmä v rámci
grantov a rámcových programov EÚ a ŠF (Interreg a iné).

o

B4. Člen tímu je voleným členom v orgánoch svetových vedeckých alebo umeleckých
spoločnostiach

o

B5. Účasť tímu na medzinárodných technických projektoch

Indikátory
C: Prezentácia tímu - patenty a ďalšie významné diela (naplnenie aspoň 2 indikátorov skupiny B)
o

C1. Významné realizované technické diela, patenty, atď. - preukázateľne priekopnícke najmenej
v európskom / regionálnom kontexte a/alebo o diela s významným dosahom do súčasnosti

o

C2. Významné realizované technické diela, patenty, atď za ostatných 5 rokov- preukázateľne
priekopnícke najmenej v európskom / regionálnom kontexte a/alebo o diela s významným
dosahom do súčasnosti

o

C3. Nové liečebné, diagnostické, technické postupy a podobné výsledky tímu

o

C4. Zásadné počiny v oblasti národnej kultúry a histórie s medzinárodným dosahom
Zásadné počiny v oblasti umenia s medzinárodným dosahom

o

C5. Zásadné analytické materiály vypracované členmi tímu, dôležité pre medzinárodnú technickú
normalizáciu, smerovanie Slovenska v oblasti techniky, technológií, kultúrneho, ekonomického,
sociálneho stavu a rozvoja spoločnosti a plánovania

o

C6. Tvorba softvéru s inovatívnymi črtami, dokázateľne používaného najmenej v európskom
kontexte alebo s dokázateľným ekonomickým prínosom

požiadavka na vedúcich ústavov, aby zvážili možných členov fakultného špičkového tímu
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dek. Gregor:
o podrobne vysvetlil zámer rektora STU pri vytváraní špičkových tímov
o zdôraznil, že výstupy tímov musia byť preukázateľne spoločné (nie výstupy jednotlivcov)
o peniaze získané formou grantu pre špičkový tím budú na obdobie dvoch rokov

6. Informácie prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (P. Morgenstein)
 pre študentov bola sprístupnená terasa vedľa auly; študenti sú upovedomení, že majú brať ohľad na
prebiehajúce vyučovanie
 terasa bude otvorená v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
 stále prebieha vypratávanie suterénu v spolupráci s HS
 požiadavka na vedúcich ústavov o súčinnosť pri triedení odložených vecí – hlavne modelov
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
 Výročná správa o hospodárení za rok 2018 bola zaslaná jednotlivým vedúcim, fakulta má vyrovnaný
hospodársky výsledok, daň z príjmov právnických osôb fakulta platila vo výške cca 1.000 €
 Rozpočet STU zatiaľ nie je schválený; rozpis na ústavy sa bude robiť až po schválení veľkého
rozpočtu
dek. Gregor: Výročná správa o hospodárení aj rozpočet budú predložené na schválenie do AS FA
8. Rôzne:
 prod. Končeková:
o všetci oponenti záverečných prác musia byť uvedení v schválenom zozname, ktorý bol rozoslaný
na jednotlivé ústavy
o mnohí členovia diplomových komisií zrušili svoju účasť – z toho dôvodu vyvstala požiadavka na
dodanie návrhov na ďalších oponentov
o člen jednej komisie môže byť zároveň oponentom v inej komisii
o schválený zoznam oponentov je platný do roku 2020
 doc. Andráš informoval, že do 17.04.2019 je potrebné zaslať návrhy na nového člena AS STU
o pri návrhu musí byť podpis navrhovaného aj navrhujúceho


Nasledujúce zasadnutie KD bude 30.04.2019 o 10:00 hod.

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

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
overovateľka zápisu

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 16.04.2019

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

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

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

5

