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 Zápis 05_KD_2016_05_10 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 10. 5. 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. Návrh koncepcie personálnej politiky (Ľ. Vitková) 

3. Návrh kritérií hodnotenia výkonov zamestnancov FA za roky 2011 – 2015 (Ľ. Vitková) 

4. Hodnotenie výkonov zamestnancov FA za roky 2011 – 2015 (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. 

 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 Výročná správa o hospodárení STU za rok 2015  

 Vyhlásenie výzvy excelentných tímov mladých výskumníkov – je dôležité, aby tím mal relevantné výstupy 

 Vyhlásenie výzvy o najlepšiu publikáciu v roku 2016  

 Príkaz rektora o jednotnom uvádzaní adries pracovísk STU pri publikovaní vedeckých prác v anglickom 

jazyku – požiadavka na vedúcich ústavov, aby informovali všetkých zamestnancov 

 návrh smernice o VO v podmienkach STU – smernica bola upravená, jej podstatou je, že musíme využívať 

obstaraného dodávateľa 

 návrh Smernice rektora Pravidlá vydávania publikácií študijnej a inej literatúry na STU    

      v Bratislave  

výzvy na vydanie publikácií  – ambíciou Vydavateľstva STU je otvárať sa smerom von  

 návrh Dodatku č.1 k Smernici rektora č.9 /2014 – SR Zásady ubytovania neštudujúcich v ubytovacích   

      zariadeniach STU v Bratislave – s konečnou platnosťou STU stratila internát na Svoradovej ulici, ktorý  

      prešiel do rúk cirkvi, úbytok cca 350 ubytovacích miest 

 IV. Letná univerziáda SR 2016  

 Návrh na udelenie Plakety STU  

 Harmonogram promócií 2015-2016 

 Modulový vzdelávací program pre potenciálnych zahraničných študentov 

 Rôzne 

o Informácia o organizácii KIC EIT Raw Materials – bude vypísané ocenenie tém vo väzbe na 

automobil (prof. Paliatka) 

 

2. Návrh koncepcie personálnej politiky (Ľ. Vitková) 

 materiál bol prerokovaný, členom KD bude zaslaný elektronicky  

o požiadavka na členov KD, aby pripomienky k materiálu zaslali do 19. 5. 2016 

prof. Kováč: ak zamestnanec nemá uzatvorenú PZ s úväzkom na 100 %, jeho výkony sa nezapočítavajú 

doc. Bacová: v kolónke „iné“ by bolo vhodné uvádzať ostatné aktivity, ktoré fakultu prezentujú navonok 

 

3. Návrh kritérií hodnotenia výkonov zamestnancov FA za roky 2011 – 2015 (Ľ. Vitková) 

 materiál bol prerokovaný, členom KD bude zaslaný elektronicky 

o  požiadavka na vedúcich ústavov a kabinetov, aby pripomienky k materiálu zaslali do 19. 5. 2016 

 

4. Hodnotenie výkonov zamestnancov FA za roky 2011 – 2015 (Ľ. Vitková) 

 materiál bol prerokovaný, členom KD bude zaslaný elektronicky  

o požiadavka na vedúcich ústavov a kabinetov, aby pripomienky k materiálu zaslali do 19. 5. 2016 
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prof. Gregor: požaduje doplnenie tabuliek aj o pedagogické výkony 

arch. Putrová: na UKZA je prax taká, že jedna časť zamestnancov iba učí a druhá časť zamestnancov iba 

publikuje 

dek. Vitková: návrh pre vedúcich ústavov: do 31. 5. 2016 vypracovať rovnakú tabuľku hodnotenia pedagogických 

výkonov zamestnancov 

vedúci ústavov: prikláňajú sa k prerozdeľovaniu výkonov na samotných ústavoch; nevidia potrebu  centrálneho 

vyhodnocovania po pedagógoch 

doc. Bacová: navrhla, aby materiál bol premenovaný na „Návrh kritérií hodnotenia VV výkonov zamestnancov FA 

za roky 2011 – 2015“ 

arch. Polakovič: navrhuje, aby každý zamestnanec robil to, čo vie robiť najlepšie 

doc. Ilkovič: vysvetlil, že každý zamestnanec na funkčnom mieste VŠ učiteľa má povinnosť učiť a zároveň robiť 

VV činnosť 

doc. Bacová: je bezpodmienečne nutné kombinovať VV a pedagogickú činnosť 

prof. Kováč: prikláňa sa k návrhu doc. Bacovej na premenovanie predloženého materiálu 

dek. Vitková: zdôraznila, že tabuľka nespochybňuje význam pedagogickej činnosti 

 

 

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

 ospravedlnená neúčasť 

 

 

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

 ukončenie diplomových prác 

o obhajoby DP sú naplánované na 1. 6. 2016 - D, 2. 6. 2016 -  AU 

o vedúci diplomovej práce nedáva známku, ale vypracuje posudok a vloží ho do systému 

o študent získava kredity až obhajobou práce 

o všetky informácie budú zaslané na jednotlivé ústavy 

o návrhy na oponentov DP sú v právomoci vedúcich ústavov 

o  zloženie komisií bude ukončené tento týždeň, po štvrtkovom zasadaní Rady garantov 

o  koordinačný kalendár skúškového obdobia bude zaslaný na ústavy 

o prvoradé je zabezpečiť štátne skúšky, v zmysle pokynov p. dekanky pri menovaní členov skúšobných 

komisií na začiatku akademického roka je nevyhnutné, aby pedagógovia rešpektovali harmonogram 

akademického roka a štátnych skúšok a v deň konania štátnej skúšky si neplánovali iné činnosti  

 FA stratila 185 ubytovacích miest na Svoradove 

 minulý týždeň prebehol workshop REA s medzinárodnou súťažou, študenti FA získali 1. a 3. cenu 

 Cenu prof. Lacka bude organizovať ÚEEA – prof. Kepplovi bol zaslaný list 

       arch. Putrová: aj pre SvF platí, že vedúci práce nedáva známku?  

       prod. Ilkovič:  áno, platí pre všetkých  

 

 

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 v priebehu mája a júna bude inovovaný pavilón pre handicapovaných, tzv. mlynček 

 p. Krkošková má záujem realizovať chránenú dielňu z prostriedkov MPSVR v priestoroch chodby pod terasou 

na severnej strane budovy FA 

o včera prebehlo vyhodnotenie súťažných návrhov k tomuto zámeru 

 doc. Andrášom pripravovaná dokumentácia pre projekt doc. Rollovej (debarierizácia budovy FA STU) zahŕňa 

dva výťahy – výťah pri dekanáte bude trakčný, výťah pri vrátnici bude hydraulický 

 rektorátom pripravovaný projekt ACORD – rekonštrukcia toaliet – čakáme na CP doc. Andráša 

 výmenníková stanica – máme k dispozícii CP na rekonštrukciu z roku 2010 

 3. 5. 2016 prebehlo stretnutie s rektorom – hodnotilo sa 19 projektov na identifikáciu budov STU  – 

financovanie z prostriedkov UVP 

o výstava projektov bude na FA STU na podeste pred učebňou 225 
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8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 k 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku pre zamestnancov STU v Bratislave 

 v zmysle Kolektívnej zmluvy, platnej od 1. 5. 2016 sa zvýšila hodnota stravného lístka z 3,20 € na 3,50 €  

 dotácia na ústavy je schválená, financie na tovary a služby je teda už možné čerpať z nových prostriedkov na 

dotačnom účte 

 informácia k dovolenkám – mnohí zamestnanci majú ešte nevyčerpanú dovolenku z roku 2015, po preklopení 

apríla bude na všetky ústavy a kabinety zaslaný aktuálny zostatok dovoleniek  

 

9. Rôzne. 

 výstava diplomových prác v rámci DAAD (23.– 30.6.2016) bude prebiehať v kotolni FA STU ako Deň 

otvorených dverí, riešitelia  V. Trnovská, I. Siláči, P.Ebringerová, J. Feckaninová 

o  je potrebné, aby študenti odovzdali aj postre - termín do 18. 6. 2016 – spolu 160 ks 

 prof. Kováč: 

o tienenie okien už je kritické – treba doriešiť čo najskôr 

o vzhľadom na schválené zrušenie ÚKZA navrhuje, aby sa začalo rokovať o vzniknutej situácii 

s ohľadom na budúce personálne obsadenie 

 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.                                     ....................................................... 

overovateľ zápisnice       

 

 

             

 

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

Bratislava, 10. 5. 2016 


