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 Zápis 02_KD_2016_02_16 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 16.02.2016 

 

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

P r o g r a m:    

1. Kontrola plnenia úloh (Ľ.Vitková) 

2. Informácie z KR (Ľ. Vitková) 

3. Stratégia FA STU na najbližšie roky (Ľ. Vitková) 

4. Pracovno-právne otázky na FA STU (Ľ. Vitková) 

5. Noc architektúry (Ľ. Vitková) 

6. Učiteľská konferencia (Ľ. Vitková) 

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

8. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

9. Informácie tajomníčky fakulty (A.Karácsonyová) 

10. Rôzne. 

. 

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

 Otvorila zasadanie, privítala prítomných. 

 Za overovateľa zápisnice určila Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. 

 Včera bola uzavretá Výročná správa FA STU 

 

1. Kontrola plnení úloh: 

 oboznámenie sa so smernicami  

- 10/2015 – oboznámenie nedodali: Ústav interiéru a výstavníctva a Ústav dizajnu 

- 5/2015 – oboznámenie nedodali: Ústav interiéru a výstavníctva,  Ústav dizajnu, Ústav architektúry 

občianskych budov,  Kabinet výtvarnej tvorby 

2. Informácie z Kolégia rektora: 

 pripravuje sa strategický výskumný projekt ACCORD – účasť FA len okrajovo vzhľadom na zameranie 

vypísaných tém 

 výhľadový plán investícií STU do roku 2020. doc. Andráš: proti sa ozvali zástupcovia FEI – požadujú viac 

finančných prostriedkov – aj na rekonštrukciu interiéru, p. dekanka: nebolo prijaté na KR. Rekonštrukcia 

budovy FA STU - prostredníctvom havarijného stavu, nórskych investičných fondov, MŠ SR, MK SR 

 opatrenie na udržateľnosť ÚVP STU v roku 2016. Za FA STU zodpovedný prof. Paliatka. Výstupy sa musia 

odvolávať na ÚVP. Každý prístroj má svoj prístrojový denník – merateľný ukazovateľ využiteľnosti prístrojov 

pre vedu.  Ich správcom je Ing. arch. Ivor Mečiar.  

 definitívny rozpis dotácie na rok 2015 

 návrh rozpočtu STU na rok 2016 – FA STU chýba cca 220 000,- EUR na mzdy 

 návrh zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z účtu predaja majetku vyčlenených na FA STU 

 návrh dodatku č. 2 k smernici rektora č. 8/2014 – Školné a poplatky – vyplýva z akreditácie 

 návrh smernice rektora – Postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti na STU 

 návrh smernice rektor - Používanie platobných kariet na STU 

3. Stratégia FA STU na najbližšie roky 

 materiál  rozdaný – spripomienkovanie do dvoch týždňov 

 dôsledná analýza výkonov každého zamestnanca za roky 2011-2015 – T: príprava do 31.3. opatrenia do 

30.6.2016 

 návrh na udelenie titulu Dr.h.c. prof. Zavřelovi 

4. Pracovno-právne otázky na FA STU 

 racionalizácia pracovných miest  - redukovanie 2 sekretárskych miest, miest na HS a dekanáte, ukončovanie 

pracovného pomeru domovníka 

 aktualizácia pracovných náplní zamestnancov, T: 29.02.2016 

 na Kabinete jazykov  ukončenie 2 pracovných pomerov, 1 zníženie pracovného úväzku 
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5. Noc architektúry 

 súčinnosť s organizátormi  

6. Učiteľská konferencia 

 zatiaľ sú iba 4 príspevky 

 

 

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

 nie všetky ústavy odovzdali tlačené skúškové správy s podpisom garanta 

 prebiehajú prihlasovanie na záverečné práce – I. a II. stupeň, následne adjustovanie – podpisovanie 

a odovzdávanie zadaní. Zadania musia byť odovzdané študentom v prvom týždni semestra 

 pokiaľ nie je prihlásených 10 študentov na výberový predmet, tento nebude otvorený 

 Diplomový seminár a Ateliérový seminár II – zadania k týmto predmetov 

 aktualizácie informačných listov a sylabov v anglickom jazyku – do dvoch týždňov bude kontrola z rektorátu 

 bilancia  výkonov za akad. rok 2014/2015 – rovnaká metodika ako doteraz 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 UVP  stretnutia každý utorok  - je možné prísť sa oboznámiť sa s prístrojmi. Pri preberaní zariadení si treba 
kontrolovať zmluvu so zariadením 

 bola rekonštruovaná vlajkosláva 

 výmena okien – cez skúškové obdobie prebehlo v ateliéroch, 117 a 119 

 debarierizácia STU - príprava pre stavebné povolenie za FA STU 

 PC ARCH – otvorená objednávka  
 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 29.02. schvaľovanie rozpočtu v senáte STU 

 úprava metodiky pre výpočet publikačnej činnosti 

 

 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.                                  ....................................................... 

overovateľ zápisnice       

 

 

             

zapísala: Ing. Kristína Baňáková                                         ........................................................ 

Bratislava, 16.02.2016 

 

 


