Zápis 04_KD_2015_05_05
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 05.05.2015
P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková)
2. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček)
3. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič)
4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
6. Rôzne.
Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Zajtra bude na KR prerokovávaná Smernica na grantovú podporu excelentných tímov mladých výskumníkov
v podmienkach STU v Bratislave.
Rozpočet na rok 2015:
 Ing. Anna Karácsonyová: predložila na prerokovanie návrh rozpočtu FA na rok 2015,
o na jednotlivé ústavy bol rozpočet rozoslaný vo forme, v ktorej sa bude schvaľovať,
o potreba na doktorandov je cca 330 tis. EUR.
 Dek. Vitková: metodika tvorby rozpočtu bola schválená a zaslaná na schválenie na senát.
Diskusia:
 Prof. Paliatka: položil otázku, či čiastka 50 tis. EUR, ktorú UD poskytuje v roku 2015 na sanáciu stratových
ústavov bude niekedy UD vrátená.
o Dek. Vitková: je to v rámci opatrení na znižovanie deficitov stratových ústavov.
 Doc. Bacová: na čo majú slúžiť minimálne štandardy?
o Dek. Vitková: na zabezpečenie rovnomernosti výučby, t.j., aby každému pedagógovi zostal dostatok
priestoru aj na tvorbu publikačných výstupov. Je neudržateľné, aby niekto iba učil, je nutné učiť +
publikovať, mať umeleckú činnosť, podieľať sa na grantoch.
o Prof. Špaček: minimálne štandardy majú slúžiť ako filter na zotrvanie na škole. Neplnenie
minimálnych štandardov má zakladať dôvod na rozviazanie PP.
 Prof. Kováč: v súvislosti s odpoveďou prof. Špačka položil otázku, či je možné vstúpiť do platnej pracovnej
zmluvy a vložiť do nej ďalšie, resp. nové požiadavky na plnenie aktivít v publikačnej a VV činnosti (teda
uvedené minimálne štandardy).
o Dek Vitková: nie.
 Prof. Kováč: poukázal na potrebu zohľadniť v rozpočte skutočnosť, keď niektorí garanti ŠP garantujú ŠP na
inom ústave. Pravidlá odmeňovania za publikačnú činnosť navrhuje upraviť tak, aby boli motivované najmä
výstupy pod hlavičkou fakulty.
 Prof. Gregor: užitočné by bolo predložiť každý rok s návrhom rozpočtu aj rekapituláciu, kto akou sumou
dotoval stratové ústavy, resp. ktoré ústavy boli akou sumou stratové za ostatné obdobia od uplatňovania tohto
princípu (t.j. cca od roku 2006).
 Prof. Špaček: základný problém spočíva v tom, že ak sa v prostredí napr. dvoch ústavov získajú veľké granty,
ostatným sa uberie a tie sú potom stratové.
 Prof. Keppl: informoval KD o hodnotení výstupov doktorandov na fakulte Akreditačnou komisiou. Výstupy boli
hodnotené v kategórii D, čo sa odrazilo aj na celkovom hodnotení FA. Znamená to, že fakulta má v oblasti
hodnotných publikačných výstupov doktorandov značné rezervy. V 2. a 3. roku doktorandského štúdia by
každý doktorand mal publikovať aspoň 2 vedecké príspevky minimálne kategórie „B“.
 Dek. Vitková: v štandardoch je poznámka, že je motivácia, aby doktorandi spolupôsobili s profesormi a boli
vtiahnutí do procesu.
Uznesenie 1_04_KD_2015_05_05
Kolégium dekanky schválilo rozpočet FA STU na rok 2015. Materiál bude postúpený na schválenie v
Akademickom senáte FA STU na jeho najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 14.05.2015
o 13.00 hod.
 Na tom istom zasadnutí sa bude schvaľovať aj Výročná správa o hospodárení FA STU za rok 2014.
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Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Prebiehajú prípravy obhajob diplomových prác,
o návrh na zloženie komisií je vypracovaný,
o formuláre oponentských posudkov sú aktualizované,
o prebieha kontrola správnosti vypisovania tém,
o témy ešte musí vypísať UD,
o formuláre na posudzovanie záverečných prác – vyžaduje sa písomné vyjadrenie oponentov DP.
 05.05.2015 je termín na stanovenie termínov skúšok.
 Pripravuje sa nové označenie predmetov študijných programov,
o značenie bude v alfa-numerickom tvare, ktorého výhodou je, že by boli zreteľne rozlíšené staré
a nové študijné programy, kľúč bude konzultovaný s Ing. Bujdákovou.
 Navrhnúť oponenta diplomovej práce je povinnosťou vedúceho diplomovej práce.
 Oponenti bakalárskych prác by mali byť z domáceho prostredia.
o Doc. Bacová: diplomanti sa pýtajú, kedy dostanú pokyny na vkladanie.
o Prof. Paliatka: môžu byť doktorandi oponentmi bakalárskych prác?
 Prod. Ilkovič: nie.
o Doc. Joklová: predregistrácia výberových predmetov...
 Prod. Ilkovič: od polovičky júla sa spustí elektronický zápis študentov s potvrdením študijných
plánov a so zápisom.
 Dek. Vitková: z toho dôvodu musí zasadať Rada garantov, aby mohlo byť prejednané
preklopenie študijných programov a podmienky prijímacieho konania.
 Rada garantov bude zasadať v utorok 12.05.2015 o 10.00 hod. Účasť všetkých garantov je nutná.
Prodekan prof. Ing. arch. Špaček. CSc.:
 Konferencia doktorandov VVV – veda vo výstavbe je zorganizovaná na termín 19. a 20.11.2015,
o oznámil mená všetkých zainteresovaných.
 Prihlasujú sa záujemcovia o doktorandské štúdium,
o prijímacia skúška sa bude konať 25.06.2015.
 Niektoré ústavy stále nedodali podklady na postre pre dekanát FA.
 Dekanka FA STU vyhlásila súťaž o logo pri príležitosti 40. výročia založenia FA STU a 70. výročia
architektonického vzdelávania na Slovensku.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD
 04.05.2015 – zhotoviteľ akcie „Výmena okien a otvorových výplní na Fakulte architektúry“ požiadal o zmenu
harmonogramu výmeny druhej etapy. Posun o 1-3 týždne je zapríčinený dodávkou materiálu. Upravený
harmonogram bude rozoslaný vedúcim ústavov a kabinetov a sekretariátom.
 30.04.2015 – prebehla prehliadka bývalej uholnej kotolne FA s projektantom a profesistami, pre prípravu
projektovej dokumentácie pre potreby vydania stavebného povolenia.
 Vo verejných obstarávaniach pre projekt UVP na R-STU, prebehla elektronická aukcia pre predmet výpočtová
technika. Došlo k poklesu ceny o 22 tis. EUR.
Doc. Bacová:
 Vzhľadom na to, že grantové výstupy by mali byť vydávané v renomovaných vydavateľstvách, požaduje, aby
bol vedúcim ústavov a kabinetov zaslaný ich zoznam.
Prof. Paliatka:
 Vyjadril požiadavku, aby novoprijatý pracovník Peter Michalík bol, ako stolár, čo najskôr k dispozícii pre
modelovňu FA STU.

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

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

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
overovateľka zápisnice

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 05.05.2015

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