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 Zápis 07_KD_2016_10_11 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 11.10.2016 

 

 

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. Informácie zo stretnutia EAAE (Ľ. Vitková) 

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

4. Evidencia výstupov CREUČ a CREPČ (R. Špaček) 

5. Distribúcia publikácie Vzdelávanie architekta na FA STU (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 - Kolégium rektora 12.10.2016 (Ľ. Vitková): 

 Hodnotenie projektov APVV. 

 Výzva na zaslanie nominácie na ocenenie Vedec roka 2016. 

 Bude sa schvaľovať úprava dotácie na rok 2016, valorizácia 6 %. 

 

2. Informácie zo stretnutia EAAE (Ľ. Vitková): 

 Od minulého roka sa stretnutie dekanov koná vždy na inej univerzite, vlani bolo v Miláne, tento rok 

v Delfte, súčasťou bola výstava postrov jednotlivých zúčastnených škôl. 

 

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

 Informácie k zrušeniu ŠP KZA:  

o  k 19.9.2016 boli študenti pretransformovaní na ŠP AU, 

o  20 študentov prestúpilo do Nitry na FZKI, ŠP KZA, 

o  12 študentov prestúpilo na SvF STU, ŠP krajinárstvo,      

o  rektora STU a cez neho akreditačnú komisiu sme požiadali o pozastavenie ŠP KZA. 

 Redukcia pracovných miest bola nevyhnutná z dôvodu kritického financovania. 

 Poďakovanie za účasť na oslavách výročia 70/40. 

 V stredu 19.10.2016 o 10.00 hod. bude v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave Slávnostné 

zasadnutie VR STU pri príležitosti udelenia titulu doctor honoris causa Zdeňkovi Zavřelovi. 

 

4. Evidencia výstupov CREUČ a CREPČ (R. Špaček. K. Raitlová): 

 doposiaľ je málo zaevidovaných výstupov, za publikačnú činnosť cca 200 

o Úloha pre vedúcich ústavov: vyzvať všetkých kolegov na včasnú evidenciu. 

Termín dodania podkladov do Knižnice FA STU: najneskôr do 31.10.2016. 

o Odvolacie konanie voči preradeniu výstupov evidovaných v CREUČ: pre rok 2013 sme sa 

odvolali v 47 prípadoch, uznané boli 4; pre rok 2014 sme sa odvolali v 94 prípadoch, 

uznaných bolo 18. Podávanie námietok v „druhom kole“ do 14.10.2016. 
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5. Distribúcia publikácie Vzdelávanie architekta na FA STU (R. Špaček): 

 Každý tvorivý pracovník (podľa zoznamu z personálneho oddelenia) dostane proti podpisu jeden 

výtlačok publikácie; distribúciu publikácie pre jednotlivé ústavy zabezpečí sekretariát dekanky. 

 

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

 Zápisy študentov na AR 2016/2017 sú ukončené, pokles zapísaných študentov je celoplošný 

o na ŠP AU sa zapísalo 135 študentov (pokles o 16,5 % oproti vlaňajšku) 

o na ŠP Dizajn sa zapísalo 32 študentov (nárast o 1 študenta oproti vlaňajšku). 

 Začína príprava štátnych skúšok. 

 Je otvorené prijímacie konanie na AR 2017/2018. 

 Prebieha príprava prostredia v AIS na podávanie prihlášok na Erazmus. 

 Pripravujú sa nominácie na ocenenie Študent roka v zmysle smernice rektora, každá fakulta nominuje 

jedného zástupcu. 

o Úloha pre vedúcich ústavov: prod. Ilkovičovi preposlať zápisy z profesorských cien. 

 Študijné oddelenie (ŠO) FA STU prešlo reorganizáciou:  

o od 1.10.2016 nastúpila Mgr. Slávka Fülöpová,   

o vzhľadom na pokles študentov budú tri referentky – bez vedúcej oddelenia, 

o integrátor bude v utorky a štvrtky pracovať priamo na ŠO. 

 Dodržiavanie rozvrhu výučby:  

o presun pedagogickej činnosti je nutné nahlásiť minimálne na ŠO. 

 

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár): 

 Debarierizácia FA STU projekt doc. Rollovej – prebieha proces VO na časť výťahy na R STU,   

druhé VO – boli urobené sondy v prvom suteréne, pripravuje sa opis predmetu VO. 

 UVP: predpokladaný termín podpísania NFP bol v 1. kv. 2016, stále nedošlo k podpisu.  Nie je 

dodaná výpočtová technika na FA. Posledné navrhované riešenie kvestora STU je dodatkovanie 

pôvodnej zmluvy so spoločnosťou Gratex. Aj napriek tomuto riešeniu bude dodávka realizovaná 

najskôr v januári 2017. Aby bolo možné využívať dodané zariadenia, pristúpili sme k nákupu 8 ks 

počítačov z vlastných prostriedkov. 

 Projekt Acord: bol pripravený investičný balík v hodnote 1,1 mil. € obsahujúci stavebnú časť, 

výpočtovú techniku a zariadenia. Boli dodané projektové dokumentácie na modernizáciu 

výmenníkovej stanice a rekonštrukciu toaliet. 

 Stoly, ktoré FA dostala  zo summitu EÚ budú umiestnené v zasadačke na dekanáte, ÚUÚP a v UVP. 

 Banská Štiavnica – monitorovanie projektu Infra II.: pripravené podklady boli odoslané na R STU. 

 

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová): 

 Personálne zmeny na dekanáte FA:  

o zníženie počtu zamestnancov na študijnom oddelení zo 4 na 3, 

o zníženie počtu zamestnancov na ekonomickom oddelení  z 3 na 2,5, 

o 31.10.2016 končí hotovostná pokladňa. 

 Cestovné príkazy budú preplácané bezhotovostne - na účet zamestnanca. 

 Kancelárske potreby, čistiace prostriedky a tovary a služby na ktoré je uskutočnený proces verejného 

obstarávania je treba zabezpečovať prostredníctvom na to určených pracovníkov. 

 Poštovné bude od roku 2017 úverované. 

 Podpísané platobné dekréty treba čím skôr doručiť na mzdové oddelenie. 
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9. Rôzne:  

 dek. Vitková: prebehlo stretnutie dekanov s rektorom STU, bola riešená problematika znižovania 

počtu študentov na STU, asi tretina študentov študuje v ČR, na FA STU sa z uchádzačov, ktorí boli 

prijatí na štúdium, zapísalo cca 57 %. 

 Ing. Lajčák: hybridné zamestnanecké preukazy STU budú musieť mať všetci pedagogickí pracovníci, 

bez nich nebude možný prístup do AIS. 

 Ing. Michal Brašeň, ArtD.: jedáleň FCHPT bude z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od decembra 

2016 do marca 2017. 

 doc. Lukáč: pozval prítomných na výstavu študentských prác, ktorá bude prebiehať v Banskej 

Štiavnici do 15.1.2017. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.                            ....................................................... 

overovateľka zápisnice       

 

 

             

 

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

Bratislava, 11.10.2016 


