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 Zápis 03_KD_2016_03_08 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 8. 3. 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. Výročná správa FA STU za rok 2015 (Ľ. Vitková) 

3. Aktualizácia dlhodobého zámeru FA STU na rok 2016 (Ľ. Vitková) 

4. Hodnotenie VV a umeleckých výkonov za roky 2011 – 2015 (Ľ. Vitková) 

5. Učiteľská konferencia 2016, 14.04.2016 (R. Špaček) 

6. Vypisovanie tém dizertačných prác (R. Špaček) 

7. Účasť doktorandov na výučbe (R. Špaček) 

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

9. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

10. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

11. Návrh metodiky rozpočtu na rok 2016 (A. Karácsonyová, J. Ilkovič) 

12. Návrh smernice Pravidlá implementácie a administrácie projektov na FA STU (A.Karácsonyová) 

13. Rôzne. 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 informácia o pláne ďalšej činnosti Vydavateľstva STU 

 informácia o rozpise dotácie: príspevok na valorizáciu – finančné zdroje sú už rozdelené, nepokrývajú  

náklady FA; navýšenie finančných zdrojov MŠ na VŠ a z STU na jednotlivé fakulty bude rozdelené podľa 

výkonnosti, deficit FA predpokladáme i po navýšení cca 130 tis. € 

 hodnotenie úrovne STU v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2015: 

o najslabšími zložkami sú doktorandi, publikačné a umelecké výstupy a granty (domáce aj zahraničné) 

o publikačná činnosť – podiel STU je cca 16 % voči UK 

 hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU za AR 2014/2015: 

o  prezentácia počtov študentov na jednotlivých fakultách aj na jednotlivých VŠ 

o  počet študentov neustále klesá – odliv do Čiech (Brno + Praha) 

o  potreba spolupracovať so strednými školami 

 informácia o schválení smernice rektora „Realizácia programu ERAZMUS+ na STU“ 

 informácia o divadelnom predstavení ku dňu učiteľov dňa 21. 3. 2016 v MD P.O. Hviezdoslava 

 

2. Výročná správa FA STU za rok 2015 (Ľ. Vitková) 

 materiál bude zaslaný členom Kolégia dekanky elektronicky 

 alarmujúce je hodnotenie personálneho zabezpečenia, rezervy sú v nižšom počte profesorov a docentov 

 zaznamenali sme zvýšený podiel publikácií v roku 2015 

 priaznivý podiel zahraničných študentov 

 hodnotenie doktorandov – treba sa zamerať na skvalitnenie a obsah publikačnej činnosti 

 

3. Aktualizácia dlhodobého zámeru FA STU na rok 2016 (Ľ. Vitková)  

 neefektívna forma výučby – menší počet študentov 

 nevyvážená veková  a kvalifikačná štruktúra 

prof. Gregor: ateliér praxe – návrh na osobnostné ateliéry v rámci II. stupňa štúdia ŠP Architektúra  

prof. Keppl: návrh urobiť anketu medzi absolventmi, ktorí sa uchytili v praxi v zahraničí predtým, ako zmeníme 

výučbu v ateliéroch 

      prof. Kováč: treba prehodnotiť predmetovú skladbu 



2 
 

4. Hodnotenie VV a umeleckých výkonov za roky 2011 – 2015 (Ľ. Vitková) 

 VaV: bolo zriadené vedecko-výskumné centrum – bol dokončený  Univerzitný vedecký park 

o predstava, aby tam boli sústredení VV pracovníci 

 pripomienky k PR – lepšie prezentovať fakultu 

o annual report – robí už len málo fakúlt z STU 

 autorské zmluvy – zmenilo sa zdaňovanie – musíme odvádzať zrážkovú daň – zmluvy bude poukazovať na 

úhradu mzdové oddelenie  FA STU cez mzdu,  zrážkovú daň 19 % strhneme a odvedieme na R-STU – ten ju 

zaplatí za celú STU 

 

5. Učiteľská konferencia 2016, 14.04.2016 (R. Špaček) 

 záujem vystúpiť s príspevkom prejavili aj prizvaní hostia, kvôli zabezpečeniu účasti bude po rozhodnutí pani 

dekanky vydané usmernenie v zmysle, že účasť učiteľov a študentov na konferencii nahrádza výučbu 

 

6. Vypisovanie tém dizertačných prác (R. Špaček) 

 včera skončil termín na vypisovanie tém dizertačných prác na AR 2016/2017 – treba doriešiť ŠO dizajn 

 

7. Účasť doktorandov na výučbe (R. Špaček) 

 požiadavka na vedúcich ústavov: v rámci svojich kompetencií dohliadnuť na účasť doktorandov na 

piatkovej výučbe 

 

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

 prijímacie konanie – prihlásených 419 uchádzačov, na prijímacie skúšky sa dostavilo 389 uchádzačov,    

o prijatých bolo 266 uchádzačov ( z toho AU 202, D 46, KZA 18) 

o z prijatých študentov malo 67 duálnu prihlášku 

 včera prebehla porada u prorektora pre vzdelávanie - doposiaľ sa na všetky fakulty prihlásilo málo 

uchádzačov   

 ŠP KZA - bolo rozhodnuté, že tento ŠP sa v nasledujúcom AR nebude otvárať 

o študenti budú informovaní, že boli prijatí na štúdium, zároveň dostanú vyrozumenie, že ŠP sa na FA 

STU bude rušiť 

 odborové štipendiá – nevzťahuje sa na FA 

 prosba na vedúcich ústavov: do konca marca nevykonávať žiadne hodnotiace úkony v jednotlivých 

predmetoch v AIS – z dôvodu preklápania predmetov 

 

9. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 UVP – momentálne je v riešení dodávka videokonferencie – doc. Joklová 

 prebieha výmena stolov na 4. posch. a v miestnostiach 225 a 227 

 výmena okien: záruka na okná je 60 mesiacov 
o výzva na vedúcich ústavov: zabezpečiť skontrolovanie nových okien a zistené nedostatky 

nahlásiť prod. Puškárovi  

 debarierizácia STU – bude riešený výťah pri dekanáte  
 

10. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 autorské zmluvy – zmenilo sa zdaňovanie – musíme odvádzať zrážkovú daň – zmluvy bude poukazovať na 

úhradu mzdové oddelenie  FA STU cez mzdu,  zrážkovú daň 19% strhneme a odvedieme na R-STU – ten ju 

zaplatí za celú STU 

 

11. Návrh metodiky rozpočtu na rok 2016 (A. Karácsonyová, J. Ilkovič) 

 rozpočet STU  je schválený AS STU, rozpis na fakulty príde v najbližšom termíne 

o návrh metodiky FA vychádza z metodiky MŠ a STU, rozdiel je pri projektoch podnikateľskej činnosti, 

váha bola 5%, teraz 3% 

o súčasťou návrhu je definícia skupín publikácií platná pre FA 

o odmeny za publikačnú a umeleckú činnosť boli upravené podľa súčasných finančných možností FA 

o počet schválených novoprijatých doktorandov pre AR 2016/2017 je 15 
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o čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2016 bude riadené centrálne z úrovne dekanátu 

 metodika bilancie pedagogických výkonov – vysvetlil prod. Ilkovič 

prof. Paliatka: žiada doplniť chránené dizajny do prílohy č. 2 metodiky 

PhDr. Raitlová: doplniť do prílohy č. 2 – odmeny budú vyplatené až po finálnej verifikácii výstupov publikačnej 

a umeleckej činnosti 

 

 

12. Návrh smernice „Pravidlá implementácie a administrácie projektov na FA STU“ (Ľ. Vitková) 

 zámer  podať  projekt  je nutné v dostatočnom predstihu oznámiť na dekanát FA STU – projektové oddelenie -  

Mgr. Soňa Wagnerová - projektové oddelenie  

Úloha pre vedúcich ústavov a kabinetov: pripomienky k návrhu smernice „Pravidlá implementácie 

a administrácie projektov na FA STU“ poslať Ing. Karácsonyovej 

 

 
13. Rôzne (Ľ. Vitková)  

 oslavy 30. výročia začatia rekonštrukcie zariadenia v BŠ a 15. výročia začatia výučby v BŠ 

 personalistika: bude spracovaný audit pracovných miest na dekanáte 

 Hodnotenie výkonov – ešte nie je spracovaný celkový sumár 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

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

overovateľ zápisnice       

 

 

             

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

Bratislava, 8. 3. 2016 

 


