
1 
 

 

Zápis 06_KD_2018_06_07 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 07.06.2018 

 

 

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

 

P r o g r a m: 

1. Noc  architektúry / Deň otvorených dverí na FA STU dňa 14.06.2018 (D. Končeková) 

2. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

3. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková) 

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

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

7. Príkaz dekanky číslo 2_2018-P Čerpanie dovoleniek v termíne od 02.07.2018 do 31.08.2018  

(A. Karácsonyová) 

8. Príkaz dekanky číslo 1_2018-P Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti 

za vykazovacie obdobie 2018 na FA STU (K. Raitlová) 

9. Rôzne 

 

 

1. Noc architektúry / Deň otvorených dverí na FA STU dňa 14.06.2018 (D. Končeková) 

 FA OPEN 18 bude na FA prebiehať 14.06.2018 od 13:00 do 17:00 hod.; 

o  záujemcovia o štúdium architektúry budú mať možnosť počuť názor na svoje práce, porozprávať 

sa o priebehu štúdia na našej fakulte, Erasmus-ových pobytoch našich študentov, možnostiach 

prípravy na prijímacie konanie a pod. Budú mať možnosť využiť stretnutia so študentmi a 

pedagógmi, ktorí podajú informácie o štúdiu architektúry a predstavia semestrálne ateliérové  

a zápočtové zadania, 

o interní doktorandi boli vyzvaní, aby sa dnes zúčastnili stretnutia, na ktorom dostanú požiadavky, 

ohľadom spolupráce  pri organizovaní podujatia, 

o študenti Križánek a Krajč pripravia propagačný materiál so základnými informáciami, 

o všetky študentské práce sú vystavené v priestoroch školy. 

 

2. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 Harmonogram rokovaní grémií STU na I. akademický polrok 2018/2019 bol schválený.  

 Slávnostné otvorenie AR 2018/2019 bude 17.09.2018. 

 Inaugurácia nového dekana FA STU prebehne v rámci slávnostného otvorenia AR. 

 Bola vyhodnotená výzva – Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. 

 Boli vyhodnotené postdoktorandské témy so začiatkom riešenia v roku 2018. 

 Bola prerokovaná realizácia projektu „Letná univerziáda pre stredoškolákov 2018“. 

 Veľtrhy vzdelávania: 

o KR STU odsúhlasilo účasť STU na veľtrhoch vzdelávania Gaudeamus Nitra, Akadémia – Vapac, 

Gaudeamus Brno, Pro Educo pre rok 2018 a účasťou na 60. ročníku MSV v Brne. 

o Vedenie STU odsúhlasilo, aby bola študentom reprezentujúcim STU na veľtrhoch vzdelávania 

2018 zo strany fakúlt vytvorená možnosť náhrady za vymeškaný výučbový proces v čase 

konania veľtrhov. 

o Vedenie STU odsúhlasilo udelenie odmeny študentom zo štipendijného fondu, príp. z iných 

zdrojov  v celkovej sume 3000 €.  

 Bol prerokovaný návrh rozpočtu STU na rok 2018. 

 Bola prerokovaná záverečná správy analýzy súladu s GDPR. 

 Bol prerokovaný návrh opatrení na STU v súvislosti s GDPR. 

 Je vyhodnotená grantová na podporu mladých výskumníkov – neboli sme úspešní, na KR dekanka 

požiadala, aby bolo prihliadané aj na odbory, v ktorých nie je prioritná kvantita. 

 Rektor informoval o stave v aktuálnych projektových výzvach. Vedenie smeruje kroky k tomu, aby 

univerzita dostala čo možno najviac aditívnych finančných prostriedkov. 
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3. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková) 

 Informácia o inzercii v regionálnych novinách za účelom propagácie štúdia na FA spolu s pozvánkou na 

deň otvorených dverí FA OPEN 18. 

 V dňoch 01.- 03.06.2018 prebehol na FA Urban Market. 

 V dňoch 11.-14.06.2018 bude na FA prebiehať konferencia EADE 2018. Kompletný program je 

zverejnený na fakultných stránkach. 

o  požiadavka na spoluprácu pri zabezpečení účasti na prednáškach v aule. 

 Informácia ku GDPR: všetci príslušní pracovníci budú zaškoľovaní. Problematika má dve roviny, jednou je 

komunikácia so študentmi, druhou komunikácia so všetkými zamestnancami FA. 

 Výročná správa o činnosti STU za rok 2017 bola doručená na FA. 

 Informácia z vedenia FA – dostali sme Výročnú správu o činnosti STU za rok 2017 

 Publikácia Prečo Pyramída od Štefana Bekeša bola vydaná až po skončení autorovho pôsobenia na FA. 

o S blížiacim sa koncom AR fakulta dostala niekoľko ponúk na spoluprácu: rekonštrukcia Hlavnej 

stanice v Bratislave, vstupy do mesta Prievidza, Aquapark od súkromného investora... 

  

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

 Prebehli úspešné obhajoby diplomových aj bakalárskych prác, v organizácii nedošlo k žiadnym výkyvom, 

všetci tajomníci skúšobných komisií odviedli kvalitnú prácu. 

o DP – obhajovalo 97 študentov (1 x FX, 1 x nedostatok kreditov – vylúčenie zo štúdia), 

o Bc obhajoby – AU 109 študentov (3 neúspešní), D 29 študentov (úspešnosť 100%). 

 Prijímacie konanie na 2. stupeň: 

o A (SJ) – 125 prihlášok, z toho 106 od nás, 19 z iných škôl, (jedna absolventka KZA v Nitre sa 

prihlásila na Urbanizmus, ale na prijímaciu skúšku sa nedostaví), 

o Dizajn – 31 prihlášok, z toho 24 od nás, 7 z iných škôl, 

o AU (AJ) – 4 prihlášky, z toho len dvaja zahraniční,  

 Cena dekanky: A - 8 študentov, D - 1 študent. 

 Promócie budú 22.06.2018 – v troch skupinách (9:00, 11:00 a 13:00 hod.). 

 Cena profesora Lacka – zodpovedný arch. Czafík. Študentské práce budú vystavené v respíriu na ÚUÚP, 

po Noci architektúry budú prenesené do vestibulu FA, kde zostanú aj počas promócií. 

 ABF Slovakia o najlepšiu bakalársku prácu: fakultné kolo súťaže zorganizuje ÚAOB, zasadnutie komisie 

pod vedením prof. Vodrážku bude podľa fakultného harmonogramu vo štvrtok 28.06.2018, následne budú 

materiály odovzdané na SvF. 

 Počas Dňa otvorených dverí dňa 14.06.2018 bude na FA súčasne aj Medzinárodná konferencia EADE. 

 Imatrikulácia bude v zmysle harmonogramu AR 2018/2019 dňa 17.09.2018. 

 Je potrebné zabezpečiť účasť členov komisií na prijímacie pohovory. 

  

 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Zmluva akcie „Výmena šindľovej strešnej krytiny objektu 207“ bola 31.05.2018 zaslaná na podpis 

rektorovi STU. Po zverejnení zmluvy bude stavenisko odovzdané spoločnosti Obnova. 

 Spoločnosti Prima invest uznala reklamáciu na realizáciu omietok v miestnosti 418. Opravu realizovala 

31.05.2018. 

 Spoločnosti Pamstav listom Ing. Benkovi z R STU z 31.05.2018 neuznala reklamáciu strechy objektu 206 

v Banskej Štiavnici. Napriek rozhodnutiu pri obhliadke 29.05.2018 zamestnanci spoločnosti Pamstav 

drážky pultovej strechy vytmelili a navrhli plán údržby. 

 Dňa 28.05.2018 bola plánovaná druhá „Priebežná kontrola na mieste“  I. fázy skupiny prístrojov projektu 

UVP FA. Riešitelia projektu UVP boli vyzvaní na prípravu prístrojov, prístrojových denníkov a laboratórií 

na kontrolu. Kontrolóri riadiaceho orgánu FA UVP po operatívnom rozhodnutí nenavštívili. 

 Dňa 08.06.2018 sa uskutoční stretnutie s riaditeľom HaZZ v Bratislave pplk. Ing. Martinom Bláhom, ktorý 

pripravil podklady pre plánovaný workshop. Zadaním budú rekonštrukcie a novostavby hasičských staníc. 

 Dňa 07.06.2018 bola doc. Iringovou odovzdaná aktualizovaná požiarna charakteristika objektu FA STU 

v Bratislave. Pre priestor uhoľne bola vypracovaná zmena stavby počas užívania stavby. 
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6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Informácia o financovaní výmeny šindľovej strechy budovy 207 v Banskej Štiavnici: akcia bude 

financovaná zo zdrojov: grant MK SR, úspora finančných prostriedkov z výmenníkovej stanice a vlastné 

zdroje Banskej Štiavnice z ubytovania. 

 

7. Príkaz dekanky číslo 2_2018-P Čerpanie dovoleniek v termíne od 02.07.2018 do 31.08.2018 (A. 

Karácsonyová) 

 Pani tajomníčka vysvetlila, prečo je dôležité vyčerpať zostatky dovoleniek a ako nevyčerpanie zostatkov 

dovoleniek priamo vplýva na ekonomickú situáciu fakulty.  

 Vedúcim ústavov FA STU bolo doručený prehľad čerpania dovoleniek zamestnancov k 31.05.2018. 

 

8. Príkaz dekanky číslo 1_2018-P Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej 

činnosti za vykazovacie obdobie 2018 na FA STU (K. Raitlová) 

 PhDr. Raitlová požiadala o dôsledné dodržiavanie harmonogramu a vysvetlila dopady neskorého 

odovzdávania podkladov k evidencii. 

 

9. Rôzne 

 Doc. Vinárčiková: vyjadrila nespokojnosť s tým, že nábytok po akciách na FA nie je daný na pôvodné 

miesto – hlavne po štátniciach. Vyjadrila požiadavku, aby tajomníci skúšobných komisií  

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.                                     ........................................................ 

overovateľ zápisu      

             

 

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

Bratislava 07.06.2018 

 

 


