Zápis 12_KD_2019_11_19
z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave
zo dňa 19.11.2019

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod, kontrola plnenia úloh (P. Gregor)
Informácie o dianí na fakulte (P. Gregor)
Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)
Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)
Informácia prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)
Rôzne

Jednotlivé body rokovania sú podrobne rozpracované v prezentácii, ktorá je zverejnená na:
https://www.fa.stuba.sk/sk/odbory-akademicky-senat-tlaciva.../zapisnice-zo-zasadnuti-kolegiadekana.html?page_id=2702
1. Úvod, kontrola plnenia úloh (P. Gregor):
Úloha č. 1:
 Preštudovať návrh smernice rektora o používaní talárov a insígnií na STU.
 Zodpovedná: Ing. Fabriciová
 Plnenie: úloha bola splnená.
2. Informácie o dianí na fakulte (P. Gregor)
 pripomienkovanie návrhu Akreditačných štandardov z 30.10.2019 za FA STU
o materiál je dostupný na:
https://drive.google.com/file/d/1W3ptO1Rc3cGealT6llGgvW_JMeD7XDeV/vie
w?usp=sharing
o dekan plánuje osloviť dekana FU TUKE doc. Kanócza
 vo štvrtok 21.11.2019 bude stretnutie Klubu dekanov v Banskej Bystrici
 na FA úspešne prebehol Týždeň študentstva k 30. výročiu Nežnej revolúcie
 14.11.2019 sa konala na FA Beánia architektov, na ktorú boli veľmi pozitívne ohlasy
 05.11.2019 vstúpila do platnosti Smernica dekana „Pravidlá vykonávania práce
z domu (home office)
o pre vedúcich pracovníkov sa povolenie na prácu z domu vypisuje na
rovnaké tlačivo ako dovolenka, s tým, že slovo dovolenka treba preškrtnúť
a napísať home office
o objem práce z domu je 20% z ročnej výmery pracovného času
 hodnotenie výkonov zamestnancov za rok 2018: musíme sa dopracovať k stavu, aby
sa zvýšili platy na fakulte
o vieme to urobiť tým spôsobom, že zvýšime výkony, čím nastane príliv financií
Odmeny:
 zamestnancom fakulty budú vyplatené koncoročné odmeny
o riadne odmeny za rok 2019 budú mať: ÚIV, ÚUÚP, OAOB
o mimoriadne odmeny za rok 2019 budú mať: ostatné ústavy, VS, HS, knižnica
a dekanát
Úloha č.1:
 Vedúci ústavov a pracovísk FA STU vypracujú návrhy na mimoriadne odmeny za rok 2019
spolu s odôvodnením.
 Termín: 25.11.2019 (len pre ÚKAIS platí termín 27.11.2019)
 Zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU
3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)
 od 19.11.2019 bude na FA prebiehať montáž WI-FI siete
o na tento projekt sme získali 20 tis. €
o montáž by mala byť ukončená do konca novembra
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fakultná kapustnica bude vo foyeri fakulty 17.12.2019 od 12:00 hod.
o požiadavka na spoluprácu jednotlivých pracovísk pri nosení stolov a príprave
priestorov
o prod. Brašeňovi je potrebné mailom nahlásiť za každé pracovisko 1 muža
a 1 ženu na zabezpečenie akcie
o vítané sú aj všetky ponuky na kultúrny program
o zabezpečené je vystúpenie súboru Technik

4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)
 05.11.2019 - prebehol deň otvorených dverí pre študentov BSK
 14.11.2019 - sa uskutočnila akcia FA OPEN
o bolo 202 zaregistrovaných účastníkov
o výzva pre doktorandov, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú žiadnych akcií, aby
bezodkladne začali spolupracovať
o prof. Kováč navrhol, aby sa deťom - možno našim budúcim študentom
prihovárali starší a skúsenejší pedagógovia a nie len doktorandi
 Ateliérovka (stretnutie vedúcich VA) bude 10.12.2019 o 10:00 hod.
 práce do AIS sa odovzdávajú podľa harmonogramu
 Káva s dekanom bude 26.11.2019 o 10:00 hod.
o vítaní sú aj vedúci ústavov
o dekan by zároveň uvítal, keby sa na tu doriešili aj témy bakalárskych prác
 Ateliéry sa odovzdávajú do konca decembra
5. Informácia prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)
 Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia VaUR FA STU
o Inauguračná prednáška doc. Kotradyovej - jednohlasne prešla
o úspešná bola aj prednáška Maňáka z Brna
o boli schválení noví členovia odborových komisií


Umelec mesiaca:
 doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
 doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
 Výstavný stánok na medzinárodnom veľtrhu INTERZUM 2019, Köln,
Nemecko
(Inštitúcia: Europlac Röhr, GmbH, Tettnang, Nemecko)
 Výstavná expozícia f. Europlac stredne veľkého rozsahu (60 m2) na
najvýznamnejšom svetovom veľtrhu v oblasti produkcie nábytku a
interiérového dizajnu (INTERZUM). Komplexný návrh expozície s
prezentáciou nových produktov.
 Kategória: ZYZ



Vedec mesiaca:
 doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
 KOTRADYOVÁ, Veronika - VAVRINSKÝ, Erik - KALIŇÁKOVÁ, Barbora PETRO, Dominik - JANŠÁKOVÁ, Katarína - BOLEŠ, Martin - SVOBODOVÁ,
Helena. Wood and its impact on humans and environment quality in health
care facilities.
In International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol.
16, Iss. 18 (2019), art. no. 3496 [20 s.]. ISSN 1660-4601 (2018: 2.468 - IF, Q1
- JCR Best Q, 0.818 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.085072566028 ; CC: 000489178500270 ; DOI: 10.3390/ijerph16183496.
 Kategória: ADC
o

požiadavka dek. Gregora, aby vedúci ústavov šírili myšlienku udeľovania ceny
Vedec mesiaca a Umelec mesiaca (oceňovať je možné iba zaevidované výstupy)

6. Rôzne:
 Mgr. Sýkorová informovala o stave zaevidovania výstupov v CREUČ a CREPČ
o interný termín ukončenia zberu podkladov k výstupom za rok 2019: 16.12.2019
o vykazovacie obdobie 2019 - evidovanie publikácií a umeleckých výstupov do
31.1.2020.
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o

zaevidované výstupy publikačnej a umeleckej činnosti za Fakultu architektúry za
rok 2019:
 271 - publikačná činnosť - do konca januára 2020 je možné evidovať
publikácie s rokom vydania 2019, ktoré sú vydané s oneskorením. V
tomto období sú evidované aj publikácie s rokom vydania 2018, ktoré boli
vydané neskôr a ešte neboli zaevidované.


112 - umelecká činnosť - evidovať je možné len výstupy zrealizované
v roku 2019



prod. Končeková informovala, že 21.11.2019 od 09:00 hod. na fakulte prebehne
anonymný, striktne dôverný prieskum zameraný na problematiku sexuálneho
obťažovania v prostredí slovenských vysokých škôl a univerzít
o k prieskumu budú študenti potrebovať smartfóny alebo notebooky



doc. Bacová - informovala, že prednášok sa zúčastňuje veľmi málo študentov
 doc. Končeková informovala, že všetky prednášky sú pre študentov
povinné
 prof. Keppl - skonštatoval, že na hodnotenie pedagógov by mali mať právo
len študenti, ktorí sa prednášok pravidelne zúčastňujú
 prof. Kováč - informoval, že pred prednáškou zvykne študentom poslať
pozvánku
 prod. Legény - otvoril tému nahrávania prednášok
 dek. Gregor - pripomenul, že rovnako, ako chceme byť prísni na študentov,
musíme byť prísni aj na seba
arch. Vojteková - informovala, že na ÚKAIS - prebehla cena ABF - výsledky budú
známe v januári 2020



Dôležité termíny:
 21.11.2019 - prieskum zameraný na problematiku sexuálneho obťažovania v prostredí VŠ
 25.11.2019 - termín na odovzdanie návrhov na odmeny dekanovi FA
 26.11.2019 - Káva s dekanom o 10:00 hod. - miestnosť 05
 26.11.2019 - stretnutie s jubilantmi o 11:00 hod.
 03.12.2019 - Kolégium dekana o 10:00 hod.
 10.12.2019 - Ateliérovka - stretnutie vedúcich VA o 10:00 hod. - miestnosť 05
 17.12.2019 - Vianočná kapustnica od 12:00 hod. - foyer FA STU
Úlohy:
Úloha č.1:
 Vedúci ústavov a pracovísk FA STU vypracujú návrhy na mimoriadne odmeny za rok 2019
spolu s odôvodnením.
 Termín: 25.11.2019 (len pre ÚKAIS platí termín 27.11.2019)
 Zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU

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

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

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

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava 19.11.2019

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