Veda a výskum na vysokej škole

„A načo je to dobré, k čomu je to prospešné?
Je to vôbec dôležité? Aký to má význam a zmysel?“
Potrebujeme vedecko – výskumnú činnosť

na Fakulte architektúry?

Pokrok a rozvoj krajiny nie je možný bez vzdelania,

bez vedy, bez výskumu, a bez ľudí, ktorí by boli vzdelaní, ktorí by
robili vedu a výskum, a ktorí by výsledky týchto činností
aplikovali do praxe práve v prospech pokroku
a rozvoja krajiny, v ktorej žijú.
Šimon Marinčák

učitelia

VaV

spolu

Limit VaV 2019

priemer na 1 tvorivého zamestnanca €

FA

88,55

15,52

104,07

867 110,00

8 331,99

SjF

103,06

22,63

125,69

1 559 472,00

12 407,29

SvF

210,7

39,35

250,05

3 734 145,00

14 933,59

FCHTP

189,84

126,93

316,77

4 444 270,00

14 029,96

FEI

174,51

68,55

243,06

4 159 982,00

17 115,04

0

MFT

153,71

47,97

201,68

2 009 290,00

9 962,76

FIIT

36,64

5,16

41,8

542 685,00

12 982,89

UM

30,54

5,69

36,23

237 165,00

6 546,09

Dotácia na publikáciu
● A1 (kniha) 959
● A2 (učebnica) 648
● B1 (1Q časopis) 15036
● B1 (4Q časopis) 1253
● Patent 1371
● D Konferencia 16

Murphyho zákony,
opisujú vývoj sveta ako špirálu smerujúceho od zlého k horšiemu.
Veda, podobne ako ostatné nekomerčné sféry, je tlačená do komerčných parametrov. Autori týchto tlakov si od toho
sľubujú zvýšenie produktivity a kvality výsledkov výskumu. Všetci tí, ktorí vedu aj reálne robia, vedia, či je to tá správna
cesta. Okrem toho sa stačí pozrieť, v akých materiálnych a vôbec pracovných podmienkach sa dnes na Slovensku robí
veda.
Samozrejme, snom každého vedca je akýsi vedecký raj.
Napríklad na univerzite v Cambridge má vedec úplnú podporu, vďaka ktorej sa môže sústrediť len na svoj výskum.
Pomáha mu pritom podporný servis doslova na všetko: od umývania prostriedkov výskumu, cez starostlivosť o
výskumný materiál, až po IT a administratívnu podporu. Pre jednotlivé projekty môže byť k dispozícii univerzitné auto,
rôzne žiadosti o povolenia zasa vybavuje právne oddelenie. Samozrejme, prostredie následne kladie na vedcov tlak,
aby odvádzali prvotriednu prácu a tento servis si zaslúžili. Neexistuje pritom kvantitatívny systém, ktorý by kládol na
vedca časové limity. Ak sa napr. vopred dohodnutý čas blíži ku koncu a projekt ešte nie je dokončený, lehota sa podľa
potreby flexibilne natiahne, pretože prioritou je umožniť vedcovi výskum dokončiť a publikovať „ucelený príbeh.“

Že na FA STU študujú talentovaní a šarmantní ľudia dokázali aj naše šikovné baby :-)
Cenu rektora za originálne umelecké dielo získala Tatiana Lesajová za kolekciu šperkov Adamantine
a ocenenie za originálne architektonické dielo za verejný priestor JAMA Park získala Katarína Fejo.

o titul Vedec mesiaca za február 2019 získala:
Markéta Kučerová za podanie dvoch prihlášok na úžitkový vzor

o titul Umelec mesiaca za február 2019 získal kolektív:
M. Žitňanský, V. Šimkovič, N. Filová, P. Bučo za ocenenú účasť
vo verejnej anonymnej architektonicko-urbanistickej súťaži
ARCH Campus

