Zápis č. 09/2014
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 11.11.2014

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny
Hosť: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
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. stupeň štúdia a mobility) (J. Ilkovič)
4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár)
5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)
6. Rôzne

Pred začatím rokovania Kolégia dekanky predstavil svoj volebný program kandidát na rektora STU pre volebné
obdobie 2015 – 2019 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.:
 Informovala o priebehu návštevy AK na FA STU;
o umelecký dojem bol vysoko hodnotený,
o správa z návštevy AK príde zrejme pred vianočnými prázdninami,
o poďakovala za realizáciu výroby nových informačných panelov do veľkej zasadacej miestnosti,
o poďakovala vedúcim ústavov, garantom študijných programov a menovite PhDr. Raitlovej za prípravu
materiálov pre AK.
 Výberové konania na funkčné miesta docentov a asistentov budú realizované do konca roka 2014.
 Na pracoviskách treba zhodnotiť výkony za VaV.
 Evidenciu výstupov si musí robiť každý sám za seba.
 Uzávierky podávania projektov:
o 14.11.2014 - APVV
o december - Malý Višegrádsky fond
o december, január - Ministerstvo kultúry
 Odmeňovanie: zo zdrojov fondu dekanky boli vyplatené odmeny pracovníkom, ktorí prešli habilitačnými
konaniami, napísali monografiu, mali zaevidovaný príspevok v SCOPUS...
 Informovala o novom rozdelení kompetencií prodekanov:
o prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
štatutárny zástupca
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR
o doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť (1. a 2. stupeň štúdia) a mobility
o Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
prodekan pre rozvoj
 Poďakovala za reprezentáciu fakulty a vyzdvihla úspechy:
o bola vydaná kniha Súčasná architektúra na východe
o cena ARCH 2014 – nominácie naši kolegovia: doc. Schleicher, arch. Polakovič,
odborná gescia podujatia - šéfredaktorka časopisu ARCH - doc. Bacová
o Krst knihy Metal inspirations
o 12.11.2014 – udeľovanie Ceny Dušana Jurkoviča
o 19.11.2014 - vernisáž výstavy – synagóga v Šamoríne - B.Kubinský s manželkou
 Pozvala na otvorenie putovnej výstavy REGIOGOES dnes o 15.00 hod. vo foyer FA STU.
Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:
 Na jednotlivých ústavoch treba skontrolovať aktuálne výstupy publikačnej činnosti.
 Individuálne študijné plány študentov 3. stupňa bolo treba opätovne zostaviť, riešili sme systémové problémy
AIS, za komplikácie sa ospravedlňujeme.
 Dňa 27.03.2015 sa uskutoční Učiteľská konferencia na tému „Učiteľské vízie“. Program konferencie bude
zverejnený na stránke FA STU a v časopise ILFA číslo 3.

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.:
 Na R-STU boli odoslané nominácie na udelenie ocenení Študent roka v 9-tich kategóriách. Odovzdávanie
cien sa uskutoční dňa 18.11.2014 v aule na Mýtnej ulici.
 Na udelenie ocenenia „Študentská osobnosť roka“ pre akad. rok 2013/2014 bol nominovaný Matej Čička,
víťaz medzinárodnej súťaže za návrh dizajnu medaily pre mládežnícku olympiádu.
 Prebieha 8. týždeň zimného semestra; minulý týždeň prebehli kontroly rozpracovanosti ateliérových prác.
 Motivačné štipendiá:
o vynikajúce študijné výsledky - 87 študentov,
o odborové - FA ich neudeľuje, nakoľko študijné odbory na FA nie sú v zozname študijných odborov
zverejnených MŠ, ktoré sú podporované motivačnými štipendiami tohto druhu.
 Koncom novembra sa uzatvorí podávanie prihlášok na bakalárske štúdium.
 Vedením fakulty bude navrhnutý model bilancovania pedagogických výkonov na FA STU.
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.:
 Univerzitný vedecký park (UVP):
o 10.11.2014 bola prebratá stavba + boli podpísané faktúry,
o momentálne prebiehajú tri malé verejné obstarávania na výber nábytku.
 Výmena okien a otvorových výplní:
o bolo ukončené verejné obstarávanie,
o zvíťazil dodávateľ Ing. Rastislav Branderský – RB production Trnava,
o 18.11.2014 uplynie lehota na podávanie námietok,
o po 19.11.2014 môže byť rektorom podpísaná zmluva s dodávateľom,
o následne budú dodané tri prototypy okien.
Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová:
 V zmysle záverov finančnej kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra STU a zákona 283/2002 Z.z. je
potrebné, aby všetci zamestnanci FA STU predkladali vyúčtovanie pracovných ciest najneskôr do 10
pracovných dní po skončení ZPC.
U z n e s e n i e č.1/09/2014/KD
Vedúci ústavov a kabinetov upozornia svojich zamestnancov na dodržiavanie zákona 283/2002 Z.z.
 Na FA bola vykonaná kontrola Útvarom hlavného kontrolóra STU. Kontrola bola zameraná najmä na
účtovníctvo, finančnú kontrolu, výberové konania, zmluvy, štipendiá sociálne, štipendiá doktorandov. Po
ukončení kontroly boli prijaté opatrenia na odstránenie závad a opravu niektorých dokladov.
 Pravidlá podnikateľskej činnosti sú v platnosti od 01.11.2014.
 Elektronické trhovisko - 12.11.2014 sa uskutoční inštruktáž – zákon na obstarávanie bežne dostupných
tovarov a služieb je platný od 01.01.2015.
 Bol vydaný Príkaz dekanky číslo 02/2014 - Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov FA STU k 31.12.2014 – dňa 20.11.2014 bude inštruktážna porada pre predsedov čiastkových
inventarizačných komisií.
 Bol vydaný Príkaz dekanky číslo 03/2014 - Čerpanie dovoleniek v termíne od 29.12.2014 do 06.01.2015.

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

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

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
overovateľ zápisnice

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

zapísala: Jana Rafčíková
Bratislava, 11.11.2014

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

