Zápis č. 04/2014
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 15.04.2014

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

Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Oboznámila s dôležitými bodmi zo zasadnutia Kolégia rektora, konaného dňa 02.04.2014.
 Snaha o efektívnejšie prerozdeľovanie pedagogických povinností.
 15 % prostriedkov za pedagogiku sa štandardne člení podľa výstupov za vedeckú a umeleckú činnosť –
učebnice, skriptá = výstupy kategórie B, C.
 Pri rozdeľovaní rozpočtu v kategórii veda a výskum sa uvažuje s alternatívou použitia menšieho finančného
objemu na spoluúčasť na granty ako v roku 2013.
 Zdôraznila, že treba dočerpať prostriedky určené pre vedu a výskum z roku 2013.
 V zmysle podpísanej dotačnej zmluvy sa v návrhu rozpočtu na rok 2014 deklaruje, že rozpočet bude vyšší
oproti priemernému platu vysokoškolských učiteľov k 30.06.2013 najmenej o 16,- € plus priemer 3% tarifných
platov vysokoškolských učiteľov k 30.06.2013, pričom každý z vysokoškolských učiteľov musí mať počas
celého roku 2014 plat vo výške rovnajúcej sa najmenej súčtu aktuálneho tarifného platu a 3% tarifného platu
podľa predchádzajúceho predpisu. Priemerný plat zamestnancov okrem vysokoškolských učiteľov pre rok
2014 bude vyšší oproti priemernému platu k 30.06.2013 najmenej o 16,- €.
 Návrh metodiky delenia dotácie FA STU vychádza z metodiky MŠ SR na rok 2014 – z rozhodujúcich
parametrov pre výpočet výkonu vo vzdelávaní a vede. Dotácia podľa pedagogických výkonov sa jednotlivým
ústavom rozpíše podľa priemerných pedagogických výkonov za roky 2011 a 2012 so zohľadnením KKŠ
k 31.12.2013.
Uznesenie č.1/04/2014/KD:
Vedenie FA STU súhlasí s návrhom metodiky delenia podľa priemerných pedagogických výkonov za roky
2011 a 2012.
 Treba začať znižovať počet predmetov na profesorov a docentov.
 Je snaha, aby kritériá pre habilitácie a inaugurácie boli ešte o jednu tretinu vyššie.
 Zatiaľ nie je známe, odkedy bude účinné schválenie nových kritérií pre habilitácie a inaugurácie; do úvahy
prichádzajú dva termíny: 01.10.2015 alebo 01.01.2016.
 S tým súvisí aj obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov.

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Vzhľadom na to, že informačné listy predmetov neboli dodané podľa všeobecného vzoru, odoslal
zodpovedným hromadný mail s pokynmi pre správne zadávanie údajov,
o výsledky vzdelávania
o podmienky pre ukončenie predmetu
o definovanie jazyka výučby
 Na FA máme celkovo asi 430 predmetov.
 Odporúča vytvoriť na každom ústave jedno centrum na vkladanie informačných listov predmetov.
 Prístupové práva na prehliadanie predmetov v akreditačnom sklade predmetov má v každom stupni garant
študijného programu.
 17.04.2014 o 24.00 hod. bude uzavretý akreditačný sklad predmetov, po tomto termíne už nebude prístupný.
(Vzhľadom k uvedenému termínu dekanka odporúča, aby 16.04.2014 boli všetci garanti predmetov na svojom
pracovisku a ukončili napĺňanie informačných listov predmetov.)





V stredu 16.04.2014 o 14.00 hod sa na FA STU uskutoční zasadnutie Rady garantov za účasti prorektora
doc. Horňáka, vedúcej študijného odd. R-STU Mgr. Michelkovej a hlavnej integrátorky STU Ing. Bujdákovej.
Doplnok č.1 k štatútu je predložený na schválenie v AS FA STU a následne na schválenie v AS STU.
Pripravuje sa procedúra návrhu a schvaľovania študijného poriadku FA STU.

Prodekanka doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková:
 Vyhodnotenie grantu mladých výskumníkov STU:
o o grant sa na FASTU uchádzalo celkovo 17 projektov,
o projekty boli vyhodnotené oponentmi a prodekankou. Projekty zoradené na základe počtu pridelených
bodov boli predložené na zasadnutí prodekanov STU. Grémium prodekanov na čele s prorektorom
pre vedu a výskum rozhodlo finančne podporiť prvých 7 výskumných projektov, každý čiastkou 1000
EUR, čo je dohromady 7.000 EUR.
 Cena rektora prešla zmenou štatútu; zvýšili sa nároky na uchádzačov, požadujú sa výstupy kategórie A.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 Obdržali sme stanovisko ku Kontrole na mieste, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici;
o ako neoprávnené boli klasifikované výdavky v celkovej výške 1.730,- €.
 Prof. Gregor zabezpečil zariadenie novej časti objektu v BŠ.
 Na ÚVP prebehol kontrolný deň;
o Ing. Jurčo mal námietky voči kvalite prevedených prác,
o termín ukončenia prác bol stanovený na 03.07.2014.
 Prebieha vyhodnocovanie troch ponúk pre zabezpečenie verejného obstarávania projektu výmeny okien
na FA STU.
 V súvislosti s objektom v Bratislave na Trnávke je treba vypracovať urbanisticko - architektonickú štúdiu
pre zmenu UP.
 Podľa informácií p. Chabroňa z rektorátu bude musieť FA STU vyslať jedného zamestnanca na
niekoľkotýždňové školenie ohľadom CO.
 Informácia o zasadnutí EAAE v Hasselte pri Bruseli.

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.:
 Oboznámil prítomných s novým kalendárom zasadaní AS STU:
o 24.04.2014 riadne zasadanie
o 12.05.2014 mimoriadne zasadanie - téma rozpočet
o 26.05.2014 rezervný termín zasadania
o 30.06.2014 riadne zasadanie.

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

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

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
overovateľ zápisnice

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

Ing. arch. Ľubomír Závodný
overovateľ zápisnice

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

Zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 15.04.2014

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

