Zápis č. 08/2014
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 14.10.2014

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 poverenej 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.:
 Predstavila dekanov zvolených pre obdobie od 01.10.2014 do 30.09.2018.
 Informovala o tom, že pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium je poverenou prodekankou prof.
Moravčíková.
 Oboznámila s návrhom na nové zloženie Vedeckej a umeleckej rady.
 Informovala o hlavných bodoch rokovania Kolégia rektora dňa 07.10.2014;
o komplexná akreditácia,
o veda a výskum,
o edičný plán.
 V oblasti VaV treba sledovať výzvy na predkladanie projektov.
 Otvorila problematiku VK na obsadzovanie funkčných miest docentov a funkčných miest odbor. asistentov.
 Vyzdvihla úspechy zamestnancov a študentov FA STU;
o 3-násobné ocenenie CE-ZA-AR - arch. Polakovič,
o krst knihy prof. Moravčíkovej - Friedrich Weinwurm,
o krst knihy doc. Pohaničovej a prof. Dullu - M.M.Harminc, + výstavy Nový Sad, Kulpín, Budapešť,
o výstava obrazov - Iveta Lederer,
o výstava v Topoľčanoch - ÚDTAOP,
o výstava Nové funkcie pre staré arch. štruktúry,
o úspech absolventky FA STU Zuzany Keruľovej na medzinárodnej súťaži v Dubaji.
 Pozvala prítomných na vernisáž výstavy 3 profesori, architekti, urbanisti - 14.10.2014.
 Informovala o aktuálnych otázkach v oblasti rozvoja (pre neprítomnosť prod. Puškára):
o výmena okien a otvorových výplní,
o dataprojektor do auly,
o rekonštrukcia učební na prízemí.
Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 FA STU sa zúčastní 3 veľtrhov vzdelávania:
o 07. - 09.10.2014 - Akadémia Vapac Bratislava,
o 16. - 17.10.2014 - Gaudeamus Nitra,
o 04. - 07.11.2014 - Gaudeamus Brno.
 Prebieha príprava nových informačných postrov do veľkej zasadacej miestnosti na dekanáte FA STU.

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Prebehli jesenné termíny štátnych skúšok.
 Prihlasovanie na štátne skúšky prebieha novým spôsobom; boli vytvorené fiktívne predmety št. skúšok.
 Je otvorený AIS na podávanie prihlášok na bakalárske štúdium.
 Hospitácie budú vykonávať garanti ŠP.
 K návšteve AK na FA STU:
o prebieha príprava dokumentov,
o vo štvrtok a piatok prebehnú kontroly pripravenosti dokladov k predmetom jadra študijných odborov
o AK si môže dožiadať výstupy, zadávacie listy, ukážky z cvičení, príklad vykonania skúšky, záverečné
práce obhájené v 3 rovinách (najlepšia, priemerná, najslabšia).

Poverená prodekanka prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková:
 Pre AK si treba nachystať vyzvané prednášky.
 Do 31.10.2014 treba p. Šubinovej predložiť návrhy na ocenenia Vedec roka, Mladý výskumník.
Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová:
 Informovala o zmenách v Zákonníku práce platných od 1.7.2014 – splatnosť odmeny za prácu na dohodu
o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov je najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom
po mesiaci, v ktorom sa vykonala práca.
 Do konca roku 2014 treba minúť zostatok nedočerpaných prostriedkov na tovary a služby z roku 2013.
 Bol vypracovaný návrh na Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti platný od 1.11.2014.

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU
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prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
overovateľ zápisnice

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 14.10.2014
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