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 Zápis 01_KD_2016_01_26 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 26.01.2016 

 

P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny 
 

P r o g r a m:    

1. Informácie z kolégia rektora (Ľ. Vitková)  

2. Kontrola úloh z predchádzajúcich KD (Ľ. Vitková) 

3. Organizačné zmeny  pracovísk FA a uskutočňovania študijných programov (Ľ. Vitková) 

4. Výročná správa (Ľ. Vitková) 

5. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

6. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič) 

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

9. Rôzne. 

. 

Dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.: 

 Otvorila zasadanie, privítala prítomných. 

 Za overovateľa zápisnice určila prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 

 

Informácie z kolégia rektora 

 Príprava rozpisu dotácie STU na rok 2016. 

 Harmonogram rokovaní na II. Akademický polrok 2015/2016 bol spracovaný a bude rozoslaný všetkým 

členom KR. 

 Bol schválený harmonogram akademického roka 2016/2017. 

 Bol predložený materiál o počtoch študentov v akademickom roku 2015/2016. 

o FA zníženie na 72 % oproti roku 2010, 
o Košice zrušili prijímacie skúšky - nárast študentov, 
o rektor požaduje zastavenie úbytku študentov. 

 Nový dizajn stránok STU, ako prvá fakulta sme prešli na nový dizajn. 

 Koncepcia ubytovania zamestnancov STU v ŠD Akademik – je snaha, aby toto ubytovanie bolo prednostne 

poskytované mladým pracovníkom, doktorandom, prípadne zahraničným pracovníkom. Bola schválená 

obmedzená dĺžka ubytovania – maximálne 3 roky. 

 Realizácia motivačného programu – kolegovia, ktorí sa zapájajú do zahraničných projektov, je snaha, aby sa 

kolegovia čo najviac zapájali do projektu Horizont 2020 a zahraničných projektov, najlepšie sú hodnotené 

medzinárodné projekty 

 Organizácia UVP – projekt je celouniverzitný, má 4 podcelky. UVP FA spadá organizačne pod UVP centrum. 

Podľa schváleného projektu UVP na FA STU by mala byť zriadená jedna manažérska funkcia v rámci UVP 

centrum na FA. Pri vykazovaní sme zaviazaní predovšetkým VV činnosťou. Je snaha a prísľub, že časť 

zdrojov z rozpočtu  bude viazaná na fungovanie UVP. 

 Otvorila sa otázka prehodnocovania našich výstupov, rektorovi boli zaslané námety na posudzovanie našich 

VV výstupov. 

 Výročná správa za STU – za VV  a pedagogiku – uzávierka bola 22.01.2016, prerokovaná bude 23.03.2016 

na VR STU. 

 Rôzne 
Zahraničné aktivity, projekty 

- Motivačný program – podpora zamestnancov, ktorí podali grant, získali grant 
- Motivovať ľudí, ktorí sa zapojili do zahraničných projektov 
- Zamerať sa na podávanie zahraničných projektov – najmä Horizont 2020 
- Projektové centrum na úrovni fakúlt  
- Prezentovať sa smerom do zahraničia 

Smerovanie univerzity - námety 
Tendencia podpory UVP – mali by sme dostať časť prostriedkov na ich aktivity. 
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Organizačné zmeny pracovísk FA 

 Na základe výsledkov akreditácie, finančnej analýzy a problematiky garantovania ŠP KZA a na základe 

výsledkov porady Rady garantov dekanka FA STU predložila na rokovanie materiál Organizačné zmeny 

pracovísk FA s návrhmi na: 

o ukončenie realizácie ŠP KZA 1. stupňa od AR 2016/2017, 

o zrušenie ÚZKA, 

o zlúčenie KPMD, KVT a KJ do jedného celku – Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií 

KD materiál Organizačné zmeny pracovísk FA prerokovalo a odporučilo ho predložiť AS FA STU.  

 

Výročná správa za rok 2015 

 Vedúcim ústavov a kabinetov budú zaslané podklady na vypracovanie VS za rok 2015. 

Harmonogram vypracovania Výročnej správy o činnosti FA STU za rok 2015:  

08.02.2016 - zaslanie podkladov - ústavy, pracoviská dekanátu  

15.02.2016 - odoslanie kompletnej VS za FA STU na R STU 

marec 2016 - schválenie výročnej správy FA v AS FA 

 

 Všetky projekty na FA STU treba od začiatku riešiť v spolupráci s Mgr. Wagnerovou – oddelenie VaV. 

 Valorizácia platov všetkých zamestnancov od 01.01.2016 o 4%. Nakoľko valorizácia zo štátneho rozpočtu na 

toto navýšenie zatiaľ na fakultu neprišla, bude znížené osobného ohodnotenia zamestnancom, ktorí osobné 

ohodnotenie majú priznané a to tak, aby im plat zostal v pôvodnej výške. V priebehu roka by mali prísť 

prostriedky na valorizáciu. 

 Harmonogram aktivít FA STU bude odoslaný členom KD elektronicky. 

 
 
Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.: 

 Jubileum – pošta sa pečiatkuje príležitostnou pečiatkou, samolepky budú distribuované z dekanátu na ústavy. 

 Učiteľská konferencia – téma: Osobné reflexie, príspevky na tému spomienka na bývalých učiteľov alebo na 

predmety, do piatku 29.01.2016 je termín na podávanie abstraktov na konferenciu. 

 Finišujú práce na publikácii „Vzdelávanie architekta“ – žiada o zodpovednú spoluprácu s Lukášom 

Šípom, operatívny a ústretový prístup. 

 Bol spustený nový vizuál a nová organizácia web stránok. Doc. Pifko zvolá všetkých redaktorov a bude nutné 

aktualizovať ústavné stránky, odstrániť všetky staré, neaktuálne informácie. 

 Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti: 

PhDr. Raitlová:  

o pripomenula, že uzávierka databázy je v nedeľu 31.01.2016 (po tomto termíne sa už nič nedá vložiť),  

o vymenovala všetky zásadné údaje, ktoré musia byť vyšpecifikované a zdôraznila chyby, ktoré sa 

vyskytujú pri dodávaní podkladov. 

 

 

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Začiatok hodnotenia prijímacích skúšok. Na prijímacie skúšky sa nedostavilo 16 uchádzačov. Celé prijímacie 

konanie prebehlo bez problémov. 

o 419 uchádzačov – menej o 54 oproti minulému roku 

o 272  AU  

o 128  D  

o   19  KZA  

 Prebieha uzatváranie VK na Erazmus – prihlasovanie prebehlo cez AIS. VK je viackolové, hodnotenie v troch 

oboroch, nie všetci uchádzači splnili podmienky výberového konania v zmysle smernice dekanky. Systém 

beží online a partnerské školy musia odsúhlasiť prijatie študenta na študijný program. 

 Pedagogický proces: budúci týždeň budú prebiehať opravné termíny, skúškové obdobie beží do 12.02.2016. 

Garanti ŠP budú odklikávať témy záverečných prác. 

 Štátne skúšky: bolo nutné zrušiť dva termíny. 

Požiadavka: upozorniť všetkých kolegov na včasné zapisovanie známok. 
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 Zasadala Rada garantov – boli riešené prijímacie skúšky na AR 2016/2017. 

o musí byť vypracovaný zoznam ďalších odborníkov pre skúšanie na štátnych skúškach. Do začiatku 

letného semestra – do 15.02.2015 treba zaslať návrhy, 

o pokrytie literatúrou jednotlivých predmetov, 

o stav uznávania predmetov po komplexnej akreditácii, 

o v marci prebehne kompletné preklopenie študentov na nové študijné plány, 

o zmeny v študijných programoch musia prejsť schvaľovacím procesom v RG 

o  FA pripravila nový návrh na  započítavanie medzifakultných pedagogických výkonov. 

 

Diskusia 

 Doc. Joklová: portfólio z AT prác musí do AIS vložiť každý študent? 

 Prod. Ilkovič: ak je vypísaný balík tém ako skupinový, tak prácu odovzdáva iba jeden študent. 

 Doc. Joklová: ako postupovať v prípade študentov, ktorí nestihli odovzdať ateliérovú prácu do AIS-u do 

stanoveného termínu, resp. ak odovzdal prácu len jeden člen skupiny? 

 Prod. Ilkovič: treba vypísať náhradný termín. 

 Prof. Kováč: navrhol určiť pravidlá a zadefinovať postup náhradného spôsobu doručenia prác 

v prípade, ak sa študentom z technických dôvodov nepodarí v termíne vložiť prácu do AIS. 

 

K zrušeniu ŠO KZA 

 Doc. Joklová: vníma sa komplexne dôsledok možnej nespokojnosti študentov študujúcich daný študijný 

odbor pri jeho zrušení; v prípade ich prestupu na ŠO AU nezmení sa tým kvalita absolventov bakalárskeho 

štúdia AU? 

 Dek. Vitková: budeme sa snažiť o udržanie kvality štúdia. Celkovým cieľom je posilnenie kvality 

akreditácie v nasledujúcom období v ťažiskových odboroch. 

 

 Arch. Kristiánová: vyzdvihla úspechy, ktoré  jej ústav dosiahol v ostatnom období. 

 Prof. Kováč: navrhol, aby bol pre akreditačnú komisiu napísaný list, ktorým by sme žiadali preradenie 

programu KZA z poľnohospodárstva do architektúry. 

 Prof. Gregor: vidí perspektívu študijnému programu KZA a do budúcna by ju bolo škoda nemať na FA. 

 

K zlučovaniu kabinetov 

 Doc. Joklová: nakoľko sú to veľmi rôznorodé pracoviská, ktorých jediným spoločným menovateľom je 
zabezpečovanie výučby prierezovo pre celú fakultu a ich zlúčenie nedáva predpoklad pre vytvorenie 
synergického efektu na zvýšenie produktivity v oblasti výskumu, publikačnej a umeleckej činnosti, má význam 
práve takéto zlučovanie? Nevytvorí sa tým vyšší záporný efekt? Nebolo by vhodnejšie zlúčiť kabinety s 
ústavmi, ku ktorým sa najviac profilujú, čím by sa mohla zvýšiť produktivita výkonov? 

 Dek. Vitková: cieľom zlúčenia je zníženie počtu pracovníkov daných kabinetov a logika ich zlúčenia 
vychádza z ich prierezového zamerania pre celú fakultu. 
 

 PhDr. Záhorcová: počet hodín cudzích jazykov sa redukoval aj na iných fakultách STU. Je to prirodzený 

vývoj, ktorý je dôsledkom nielen stále klesajúcej finančnej dotácie vysokých škôl, ale aj rozšírenia výučby 

cudzích jazykov (hlavne jazyka anglického) na základných školách. Úlohou vysokých škôl zostáva 

zabezpečenie nadstavby, čiže terminológie študovaného odboru a odbornej komunikácie v cudzom jazyku.  

 PhDr. Záhorcová: čo sa týka organizačného zaradenia pracovísk cudzích jazykov na fakultách STU, sú do 

štruktúry fakúlt zaradené buď ako samostatné zložky (SvF – Katedra jazykov, FCHPT – Oddelenie jazykov, 

FEI – Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky), alebo v kombinácii s rovnocenne hodnotenými predmetmi 

(SjF - Centrum jazykov a športu, MTF v Trnave - Pracovisko jazykov a humanitných vied). 

 
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Pokračuje zariaďovanie UVP FA technológiami,  doc. Urlandovou bolo 21.01.2016 prebraté laboratórium farby 
dodané spoločnosťou M+P do UVP FA. 

 Výmena okien a otvorových výplní na FA pokračuje prácami na severnej fasáde,  ktoré budú ukončené 
v marci 2016.    
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 Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR schválilo projekt „Eliminácia architektonických, informačných 
a orientačných bariér na STU v Bratislave“ v celkovej výške 729.429,-  EUR. Na FA STU budú v rámci 
projektu riešené výťahy v ľavom krídle budovy a v uhoľnej kotolni, prepojenie pravého a ľavého krídla budovy 
na úrovni 1. PP a centrum debarierizácie STU. 

 Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. bol 15.01.2016 menovaný vedúcim technologickej časti UVP. 
 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Opätovne pripomenula vedúcim ústavov a kabinetov dôsledné používanie registratúry pri doručovaní 

a odosielaní pošty na všetkých pracoviskách FA STU. 

 
 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.                                  ...................................................... 

dekanka FA STU                                       

 

 

 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.                                ....................................................... 

overovateľ zápisnice       

 

 

             

zapísala: Jana Rafčíková                                                    ........................................................ 

Bratislava, 26.01.2016 

 

 


