Zápis č.1/2013
z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave
zo dňa 29.1.2013
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
O s p r a v e d l n e n ý:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
Program:
1./ Informácie z Kolégia rektora (R. Špaček)
2./ Aktuálne informácie (Ľ. Vitková)
3./ Aktuálne informácie a úlohy z oblasti pedagogiky (J. Ilkovič) – pre neprítomnosť prodekana bol s programu stiahnutý
4./ Informácie z oblasti vedy a doktorandského štúdia (H. Moravčíková)
5./ Výmena informačného systému v budove FA (R. Špaček/ I. Petelen)
6./ Pedagogická konferencia (28. marec): Bilancia pozitívnych výkonov na FA STU za uplynulých 5 rokov (R. Špaček)
7./ Informácie poverenej tajomníčky (A. Karácsonyová)
8./ Rôzne
Kontrola úloh
 Prof. Gregor – k možnostiam využitia detašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici - úloha splnená
Pripomienky:
Prof. Keppl – uvítal by začleniť do výučby v BŠ zahraničných študentov
Dekanka – podmienky využívania (ŠF) – 700 študentov/ rok (jeden študent sa môže započítať len raz)
Prof. Gregor – ideálne ako úvodné sústredenie zahraničných študentov
 Koncepcia výučby jazyka – úloha splnená
 Sprevádzkovanie modelovne – materiál bude predložený do týždňa
 Predloženie koncepcie čerpania zostatkov finančných prostriedkov za VaV – úloha splnená
Úloha č.1/1/2013
Dočerpanie zostatkov za VaV.
Zodpovední: vedúci ústavov/ kabinetov

T: 31.03.2013

K BODU 1: Informácie z Kolégia rektora
(R. Špaček)

Informácie z KR zo dňa 16.01.2013
o Kritéria akreditácie - proces schvaľovania prebehne až v marci – fakulty dostanú priestor na pripomienkovanie
o Schvaľovanie vnútorných predpisov STU + fakúlt /novela zákona – povinnosť novelizovať/
o Rektor – celkový rozpočet nekrátený
Dekanka:
 Informácia o výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty – Tongji univerzita v Shanghai – v súčinnosti so slovenským
konzulátom
– snaha o nadviazanie spolupráce – hľadanie spoločných schém – obdobné študijné programy/ Erazmus/ letné školy
 pripomienkovanie opisu ŠO Architektúra
– zaradené AK medzi technické disciplíny/ využívanie pojmu „architektonické“
- FA STU nebola prizvaná k prerokovaniu opisu ŠO Pozemné stavby – vedenie FA STU zašle pripomienky i keď po
termíne /vypracoval prof. Keppl/
- prof. Kováč – upozornil na novelu stavebného zákona – pozemné stavby premenované na pozemné budovy

K BODU 2: Aktuálne informácie

(Ľ. Vitková)

Materiál : Návrh metodiky rozdeľovania prostriedkov FA STU na ústavy a kabinety v rámci rozpočtu FA STU pre rok 2013
Ťažisko – uplatnenie metodiky z predchádzajúcich 2 rokov /metodika MŠ/
Špecifiká – prerozdelenie prostriedkov z výstupov za publikačnú činnosť vzhľadom na absenciu karentov
Zmeny: obmedzenie prostriedkov na doktorandov – nutné si na štipendiá doktorandov zarobiť /publikačnou činnosťou,
VaV projektami/
Uznesenie č.1/12013-KD:
KD prerokovalo predložený materiál. Vedúci ústavov/ kabinetov budú pozvaní na pracovné stretnutie vedúcich ústavov
a kabinetov, kde bude navrhovaná metodika prediskutovaná a na zasadnutie AS, kde bude metodika rozdeľovania
rozpočtu schvaľovaná.
Úloha č.2/1/2013-KD:
Predloženie podielu účasti pracovísk na realizácii domácich a zahraničných grantoch (nosné pracovisko/ spolupracujúce
pracovisko).
Zodpovední: vedúci ústavov/ kabinetov
T: 6.2.2013

K BODU 4: Aktuálne informácie a úlohy z oblasti pedagogiky

(J. Ilkovič)

K BODU 4: Informácie z oblasti vedy a doktorandského štúdia

(H. Moravčíková)

 zhodnotenie semináru doktorandov
Úloha č.3/1/2013-KD:
Apel na zaslanie najlepších výstupov za jednotlivé ústavy – spracované do VS.
Zodpovední: vedúci ústavov/ kabinetov
 stretnutia na ústavoch s projektovou manažérkou arch. Aufrichtovou
 dizertačné skúšky - 25.-28. 2.2013 – okrem ŠO Dizajn – zatiaľ nedoručený dekrét od ministra

K BODU 5: Výmena informačného systému v budove FA

T: ihneď

(R. Špaček/ I. Petelen)

kontrola plnenia úlohy zo zasadnutia č.8/2012-KD zo dňa 13.11.2012
Prof. Petelen – nebolo spracované do termínu, nakoľko jednotlivé úseky nedodali podklady
Uznesenie č.2/1/2013-KD:
Nahlásiť nedostatky
Zodpovední: Vedúci ústavov/kabinetov skontrolujú plnenie úlohy
T: ihneď
Vykonaná náprava
Zodpovedný: prof. Petelen
T: 1.2.2013
Prof. Petelen – návrh vizuálu dekanátu
Úloha č. 4/1/2013-KD:
Koordinácia návrhov riešenia verejných priestorov ako i návrhov nového vizuálu FA STU so študentskou iniciatívou Noc
architektúry – workshop 16.-18.2.2013.
Zodpovedný: prof. Petelen
T:16.2.2013
Úloha č.5/1/2013- KD:
Preklad označení v knižnici.
Zodpovední: Kabinet jazykov

K BODU 6: Pedagogická konferencia (28. marec)
(R. Špaček)
Úloha č.6/1/2013-KD:
Príprava 5-10 najlepších výkonov za posledných 5 rokov, 1-2 podrobne okomentovať – publikované v ILFA. Schéma
zodpovedá akreditačným kritériám – príspevky budú slúžiť ako podklad pre komplexnú akreditáciu FA STU
Zodpovední: Vedúci ústavov/ kabinetov.
T:26.3.2013

K BODU 7: Informácie tajomníčky

(A. Karácsonyová)

končí sa inventarizácia majetkov a záväzkov – správa do 20.februára
Dekanka – poďakovala sa tajomníčke za spoluprácu pri vytváraní návrhu metodiky prerozdeľovania rozpočtu na r. 2013

K BODU 8: Rôzne
Prod. Špaček – publikácia Vzdelávanie architekta
Úloha č.7/1/2013-KD:
Dodanie podkladov do publikácie Vzdelávanie architekta na FA STU.
Zodpovední: doc. Lukáč /KVT/

T: ihneď

Dekanka
Úloha č.8/1/2013-KD:
Požiadavka na zabezpečenie výpočtovej technicky a softvéru pre potreby výučby.
Zodpovední: arch. Joklová, Ing. Lajčák, súčinnosť vedúci ústavov/ kabinetov

T: 18.02.2013

Zapísala S. Wagnerová
29.01.2013 v Bratislave

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

