Zápis č. 02/2014
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 18.02.2014

P r í t o m n í:
Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková)
2. Učiteľská konferencia 2014 (R. Špaček)
3. Publikácia Vzdelávanie architekta na FA (R. Špaček)
4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (J. Ilkovič)
5. Informácie prodekanky pre vedu a výskum a III. stupeň štúdia (H. Moravčíková)
6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
8. Rôzne

Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Informácie z Kolégia rektora (zasadnutia sa zúčastnil prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.)
o Vývoj finančnej situácie na STU, FEI STU je v stave mínus 400.000,- €
o FA STU zapožičia 200.000,- € na riešenie finančnej situácie STU, ktorá garantuje splatnosť uvedenej
sumy do júna 2014.
 Informácia o nových zásadách Výberového konania na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.
Budú platiť rovnaké minimálne kritéria, ako budú pre habilitácie a inaugurácie. Pre docentov a profesorov to
znamená sústavné napĺňanie požiadaviek stanovených Akreditačnou komisiou. Súvisí to i s požiadavkou
plnenia stanovených kritérií v rámci cyklov Komplexnej akreditácie, rovnako ako s financovaním fakulty za
jednotlivé roky.
 Nové pravidlá pre zriaďovanie odborových komisií pre doktorandské štúdium
 Informácia o hodnotení predmetov v rámci AIS. V niektorých predmetoch sa zvýšil sa počet respondentov.
Požiadavka na vedúcich ústavov a garantov predmetov, aby venovali pozornosť vzneseným pripomienkam
a námetom pri príprave obsahu a formy výučby jednotlivých predmetov a ich zabezpečeniu. Dekanka
vyzdvihla pozitívne hodnotené predmety a pedagógov. Rovnako upozornila na problematické predmety
a priamo jednala z jednotlivými garantmi týchto predmetov.

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Prebieha schvaľovanie záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia
 Požiadavka na objednávky na pedagogické výkony z iných súčastí STU
 Bakalárske práce sa budú tento rok opäť oponovať
 Akreditácia 2014 – každý štvrtok o 14.00 hod. zasadá Rada garantov
 Vnútorný predpis STU - Systém vnútorného zabezpečovania kvality je v štádiu prípravy
 Študijné plány – napĺňanie bude realizované cez AIS
 Príloha - Informačné listy predmetov budú vygenerované do akreditačných spisov ako jeden súbor v PDF
za každý študijný program.

Prodekanka doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková:
 Predložila a podrobne vysvetlila:
o Minimálne kritériá uchádzača o habilitačné alebo vymenúvacie konanie na FA STU
pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus – príloha č. 1
o Minimálne kritériá uchádzača o habilitačné alebo vymenúvacie konanie na FA STU
pre študijný odbor 2.2.6 Dizajn – príloha č. 2

PhDr. Kristína Raitlová:
 Evidencia publikačnej činnosti publikácií s rokom vydania 2013 sa uzaviera koncom marca 2014.
Zaevidovať sa môžu aj publikácie s rokom vydania 2012, ktoré ešte neboli doposiaľ zaevidované.
Autori si môžu skontrolovať zaevidovanú publikačnú činnosť na linku: http://publview.stuba.sk/
Vedúci ústavov/kabinetov a sekretárky budú informovaní e-mailom o termíne uzávierky zberu podkladov
k evidencii.

Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 Informácia o Učiteľskej konferencii 2014
o termín konania: 28.03.2014
o podrobné info je v aktualitách na web stránke FA STU, bola zdôraznená požiadavka na dôsledné
dodržanie všetkých uvedených náležitostí
●
Informácia o pripravovanej publikácii Vzdelávanie architekta na FA STU – žiadosť o dochvíľnu spoluprácu
pri redakčnom spracovaní textov

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 Informácia o tom, že na projekte UVP prebehol kontrolný deň – cca bez zistenia nedostatkov
 Termín stretnutia ohľadom UVP presunutý z 20.02.2014 na 27.02.2014
 Informácia ohľadom parkovania na parkovisku FA
o dňa 19.02.2014 o 15.00 hod. bude prekódovaná parkovacia rampa
o je vytvorených 42 parkovacích miest (z toho 2 ZŤP)
o pre každé parkovacie miesto bude vydaný len jeden ovládač

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová :
 Informácia o trvaní rozpočtového provizória, ktoré bude pokračovať aj v mesiaci marci 2014
 Informácia o zámene dotačných prostriedkov rokov 2013 a 2014 medzi FEI a FA vo výške 200 000 €
zo zostatkového účtu FA. Tieto finančné prostriedky budú vrátené FA prostredníctvom dotačného účtu
v mesiacoch marec – jún 2014 vo výške po 50 000 € mesačne

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

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

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

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

Zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 18.02.2014
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