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Zápis 03_KD_2017_04_11 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 11.04.2017 

 

 

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. Učiace sa Slovensko (Ľ. Vitková) 

3. Aktuálne informácia z diania na FA (Ľ. Vitková) 

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

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

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 s pripomienkou bol prerokovaný Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 8/2013 Štipendijný 

poriadok STU, materiál bol odporučený na schválenie AS STU, 

 bola prerokovaná Výročná správa STU za rok 2016 a odporučená na rokovanie  AS STU,   

 bol prerokovaný materiál o komunikácii s uchádzačmi o štúdium na STU prostredníctvom externej 

poštovej služby, 

 vyhodnotenie žiadostí o projekty mladých výskumníkov pre rok 2017 – FA mala 7 úspešných 

projektov, 

 vyhodnotenie výzvy o významné umelecké alebo architektonické dielo za rok 2016 – ocenený bol 

projekt DUNA - pozorovateľňa vtáctva, 

 pror. Peciar uviedol materiál Vyhodnotenie výzvy o najlepšiu publikáciu roka 2016, 

 bola odsúhlasená nominácia člena do komisie pre kozmické aktivity v SR, doc. RNDr. Pavla Valka, 

CSc z FEI STU, 

 pror. Peciar informoval o stave príprav osláv 80. výročia založenia STU, 

 bol prerokovaný zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve STU – Gabčíkovo, 

 s pripomienkou bol prerokovaný návrh smernice rektora Pravidlá podpory študentských organizácií 

STU, bolo odporučené po zapracovaní pripomienky predpis vydať, 

 bol prerokovaný návrh na schválenie peňažných a nepeňažných vkladov STU do iných právnických 

osôb (Európska asociácia škôl plánovania (AESOP), Slovak Smart City Cluster (SSCC), ECLAS), po 

doplnení návrhov dek. Vitkovej a dek. Unčíka sa odporúča materiál predložiť na vyjadrenie súhlasu 

AS STU, 

 s viacerými pripomienkami bol prerokovaný rozpočet STU – rozpis dotácie ÚVP, po doplnení 

stanoviska dekanov bude návrh predložený na vyjadrenie AS STU.  

 

2. Učiace sa Slovensko (Ľ. Vitková) 

 Pripravuje sa spoločný materiál pre STU, je možné podať pripomienky, materiál bude zaslaný 

všetkým vedúcim ústavov. 

 

3. Aktuálne informácie z diania na FA (Ľ. Vitková) 

 Projekt Interreg Criss-Cross – administratívnou chybou rektorátu nemohlo prebenúť finálne 

hodnotenie projektu.   

 Urban market – zameranie na dizajn. Budú sa prezentovať diplomové práce. 

 

4. Informácie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

 Úšpešne prebehol další ročník Učiteľskej konferencie.  

 Na ústavy bola poslaná žiadosť o prípravu profilu ústavu v anglickom jazyku – zatiaľ zaslali iba tri 

ústavy. 
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5. Informácie o priebehu prijímacieho konania na bakalárske štúdium (J. Ilkovič) 

 od 14.04.2017  do 18.04.2017 sú pre študentov prázdniny, 

 vo štvrtok  14.04.2017 prebehne odvolacie konanie na žiadosti neprijatých uchádzačov o štúdium  

na I. stupeň štúdia, 

 II. kolo prijímacích pohovorov na Bc. stupeň štúdia, 

 boli zverejnené podmienky pre prijímacie konanie na II. stupeň štúdia, 

 je pripravený koordinačný kalendár na skúškové obodbie LS, 

 príprava ukončenia záverečných prác – návrh oponentov, 

 fakultné kolo súťaží Cena prof. Lacka – UUUP, ABF – UDTAaOP, 

 úprava harmonogramu výučby – 01.05.2017 a 08.05.2017, 

 prebehla medzinárodná súťaž REA a národné kolo súťaže ISOVER. 

 

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Dňa 31.03.2017 spoločnosť Prima invest odovzdala prevádzkovateľovi dva výťahy realizované 

v rámci projektu „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“. Stavebný 

dozor zistil pri preberaní niekoľko drobných závad, ktoré budú odstránené v lehote definovanej 

zmluvou. 

 Dňa 05.04.2017 bola vyhodnotená prvá časť verejného obstarávania pre „Stavebné práce“ 

realizovaného v rámci projektu „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na 

STU“. Začiatok stavebných prác je plánovaný na máj 2017 a ukončenie do augusta 2017. 

 Na Fakultu architektúry budú poukázané finančné prostriedky na modernizáciu výmenníkovej stanice, 

ktorá je v havarijnom stave. Realizácia je plánovaná v čase mimo vykurovacej sezóny 4-10/2017. 

Rektorát STU pripraví verejné obstarávanie na dodávku a montáž výmenníkovej stanice. 

 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Na ústavy bude zaslaná Výročná správa o hospodárení za rok 2016 a Návrh rozpisu rozpočtu  

na rok 2017. 

 20.04.2017 o 11:00 hod. bude stretnutie k materiálom (vedúci ústavov + predseda senátu). 

 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.                                       ....................................................... 

overovateľ zápisu           

             

 

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

Bratislava 11.04.2017 


