Zápis 02_KD_2015_03_10
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 10.03.2015

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková)
2. Konferencie na FA v roku 2015 (R. Špaček)
3. Aktuálne informácie o doktorandskom štúdiu (R. Špaček)
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
7. Rôzne.
Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 Privítal prítomných.
 Za overovateľov zápisu z rokovania KD určil doc. Janu Pohaničovú a doc. Petra Daniela.
 Informoval, že v utorok 17.03.2015 o 10.00 hod. sa uskutoční porada vedenia a vedúcich ústavov a kabinetov
FA STU k metodike rozpočtu pre rok 2015 a metodike pre bilancovanie pedagogických výkonov.
 Požiadal prítomných, aby načas a v primeranej kvalite vykazovali všetky svoje publikačné a umelecké výkony.
 Informoval o pripravovaných konferenciách:
o 27.03.2015 - Učiteľská konferencia 2015, téma: Učiteľské vízie; očakávame bohatú účasť
akademickej obce.
o September 2015 - WCTEE - 4. svetová konferencia technického a inžinierskeho vzdelávania,
téma: Inovácie v navrhovaní. Kvalitné príspevky budú publikované v časopise World Transactions on
Engineering and Technology Education (WTE&TE), indexovanom v databáze SCOPUS. Účasť na
konferencii ponúka autorom získanie kvalitného publikačného výstupu.
o 14.–15.05.2015 - Zdravé domy - Zdravý interiér 2015, hlavné témy sú zverejnené na stránke FA.
 Informácie k doktorandskému štúdiu:
o školitelia dostali materiál s návodom na vypisovanie tém dizertačných prác,
o treba dávať pozor na správne uvedenie akademického roka,
o témy majú byť viazané na výskum realizovaný na ústave,
o treba vykonať úpravy, ktoré boli uvedené ako dôvody zamietnutia (táto možnosť je do štvrtku 12.03.).
Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Predložil štatistiku ohľadom prijímacieho konania na bakalárske študijné programy 2015 – 2016;
o v študijnom programe KAKP nie je naplnený plánovaný počet prijatia a preto bude potrebné
vykonať 2. kolo prijímacieho konania.
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Zadávanie záverečných prác;
o nie sú ešte v AIS založené zadania záverečných prác, najvýraznejší problém je na Ústave dizajnu,
o znenie zadania je nutné písať malými písmenami (veľké je iba prvé písmeno zadania).
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K 01.09.2015 musí byť pripravená dokumentácia k akreditácii. V akreditačnom sklade predmetov musí byť
všetko aj v AJ.
V AIS bol zavedený modul hospitácií, na FA STU sa začne uplatňovať od nasledujúceho akademického roka.
Predložil návrh metodiky bilancovania pedagogických výkonov.

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová:
 Predložila na rokovanie návrh metodiky rozpočtu pre rok 2015;
o metodika je prevzatá z ministerstva školstva, nadväzuje na metodiku R-STU,
o zmena nastala v oblasti VaV, podiel zahraničných a domácich grantov: zahraničné 9 %, domáce 13
% (z toho VaV 8 %, ostatné 5%),
o na doktorandov platených z VaV treba ročne cca 320 tis. €.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 Prebieha výmena okien a otvorových výplní na budove FA STU;
o zhotoviteľ - Ing. Branderský dodal harmonogram realizácie 1. etapy výmeny okien (od 24.02.2015 do
31.03.2015),
o 13.02.2015 prebehla kontrola vo výrobnej prevádzke okien RB production, s.r.o. v Bielom Kostole;
 prítomní: Rastislav Branderský za zhotoviteľa, Branislav Puškár a Ivan Petelen za FASTU,
 prevádzka je podľa obhliadky schopná plniť harmonogram plánovaných montáží.
o Požiadal prítomných o súčinnosť s dodávateľskou firmou počas realizácie výmeny okien a otvorových
výplní na budove FA STU.
 Informoval o žiadosti Jána Ferka o predĺženie nájomnej zmluvy č. 10/2012 R-STU, ktorá sa týka nájmu
nebytových priestorov v objekte detašovaného pracoviska FA STU na Radničnom námestí 2 v Banskej
Štiavnici. Súčasná zmluva platná do 31.03.2015.
o V tomto priestore sa plánuje zriadiť jedáleň pre potreby hostí ubytovaných v danom objekte.
 09.03.2015 – Mgr. Sandra Šárkőzyová z R-STU informovala o zverejnení VO vo vestníku verejného
obstarávania. Boli spustené VO na zariadenia vákuový lis, obrábacie stroje a laboratórium farby.
 Rekonštrukcia priestorov pôvodnej telefónnej ústredne na učebne 06 a 07 bola preložená na rok 2016.
Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie výmeny okien a otvorových výplní FA STU z vlastných
zdrojov.
 18.02.2015 - poistenie projektu INFRA II, žiadosť o vyselektovanie objektov a hnuteľného majetku, pod
správou FA v Banskej Štiavnici, pre vytvorenie novej poistenej zmluvy, vybavuje pani Fančovičová z R-STU.
Dokument prekontroloval Ing. Lajčák (IT) a prof. Gregor (stavebnú časť). Dňa 24.02.2015 bol odoslaný
poštou, mnou podpísaný na R-STU.
 20.2.2015 – neoprávnené výdavky projektu „II. Etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej a informačnokomunikačnej infraštruktúry pracovísk STU“ s kódom ITMS 26250120045 realizovaného v Banskej Štiavnici,
dosiahli podľa správy z kontroly na mieste 1730 EUR. Ďalšie možné neoprávnené výdavky môžu vzniknúť
v rámci ŽOP, v podobe dvoch multimediálnych tabúľ, za 2 x 3000 EUR. Ich skutočné parametre (rozmery) sú
v zmysle popisu položiek 2.1.5.5, 2.1.6.6 kúpnej zmluvy 2011IIKT/01AŠ a nie dodatku č.1 k tejto zmluve,
o ktorý FA STU nežiadala a ktorý bol vytvorený R-STU a spoločnosťou TEMPEST bez zistenej účasti FASTU.

Doc. Joklová:
 Informovala o konferencii OIKONET, ktorá sa bude konať na FA STU dňa 25.09.2015. Téma konferencie:
„Global Housing – Housing regeneration strategies“.
 Navrhla, aby konferencie boli na stránke FA STU zverejňované v samostatnom bloku.
PhDr. Raitlová:
 Vyzvala prítomných, aby odovzdali podklady pre evidenciu publikačnej činnosti za rok 2014 v požadovanej
kvalite k termínu 16.03.2015, nakoľko sa databáza EPC uzaviera koncom marca 2015.
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Prof. Špaček poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
dekanka FA STU

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

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
overovateľka zápisnice

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

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
overovateľ zápisnice

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 10.03.2015

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