
Zápis 01_KD_2015_02_03 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 03.02.2015 

 

 

 

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. Príprava Výročnej správy za rok 2014 (Ľ. Vitková) 

3. Koncepcia posilnenia aktivít FA (Ľ. Vitková) 

4. Úlohy na nadchádzajúce obdobie (Ľ. Vitková) 

5. Učiteľská konferencia 2015 (R. Špaček) 

6. Postery ústavov v priestore dekanátu FA (R. Špaček) 

7. Ukončenie predmetu AAN_III (PR aspekty) (R. Špaček) 

8. Informácie o prijímacom konaní na bakalárske študijné programy 2015_2016 (J. Ilkovič) 

9. Informácie k ukončeniu ZS a k začiatku LS (J. Ilkovič) 

10. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

11. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

12. Rôzne. 

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

 Informovala, že VR STU schválila vymenovanie doc. Bacovej za profesorku. 

 Vyzdvihla výrazný úspech dvoch zamestnancov FA STU: udelenie ocenenia Krištáľové krídlo pre prof. 
Moravčíkovú a Ing. arch. Polakoviča. 

 Výročná správa FA STU na rok 2014: 
o správu treba do konca týždňa zaslať na R-STU, dôležitá je tabuľková časť, 
o za FA treba odprezentovať podstatné výstupy, 
o niektoré položky neboli požadované z ústavov, nakoľko už sú v OLIP a ČREUS, 
o každý jednotlivec si musí svoje výkony sledovať vo vlastnom záujme. 

 Výročná správa za pedagogiku – materiál bol predložený na VR STU. 

 Úprava pracovného poriadku – vyplýva z novej legislatívy. 

 Bola urobená úprava výšky školného pre zahraničných študentov študujúcich v cudzom jazyku na 3.500,- € 
ročne pre všetky tri stupne štúdia. 

 Predložila na rokovanie a podrobne rozobrala materiál „Hodnotenie výkonov 2014 – 2015. 

 Zdôraznila, že v rámci SKA je u architektov nevyhnutné celoživotné vzdelávanie. 

 Evidencia umeleckej činnosti:  je nutné opätovne apelovať na priebežné evidovanie, nie náporové tesne pred 
termínom uzavretia databázy CREUČ. 
PhDr. Raitlová: do decembra 2014 bolo zaevidovanej len cca 20 % publikačnej činnosti FA STU, na január 
zostalo zvyšných 80%. 

 

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Informoval o prijímacom konaní na bakalárske študijné programy 2015 – 2016: 
o prijímacie komisie ukončili hodnotiacu činnosť; výsledky boli lepšie ako vlani, 
o v študijnom  programe  KAKP nebude naplnený  plánovaný  počet  prijatia  a  preto bude potrebné 

vykonať 2.  kolo prijímacieho konania. 
 

 
P o č e t    š t u d e n t o v  

 
prihlásení z toho zahraniční nedostavili sa posudzovaní plánovaný stav 

AU 322 11 17 305 240 

D 120 1 5 115 30 

KAKP 17 0 2 15 30 

 
459 12 24 435 300 

 
o vyslovil uznanie za vynikajúcu prácu doktorandov, ktorí vykonávali dozor počas prijímacieho konania. 

 



 Tento týždeň musia byť uzatvorené známky z klasifikovaných zápočtov a to najmä v prvých ročníkoch. 

 V súčasnosti  prebieha v AIS  evalvácia predmetov. Bude otvorená do konca skúškového obdobia. 

 Rozvrh hodín: je pripravená pracovná verzia, v prípade požiadavky je možné rozvrh dať na pripomienkovanie 

na jednotlivé  ústavy. 

 Výberové konanie na študentské mobility v rámci programu Erazmus+ je informačne zabezpečené. 

Študentom boli odoslané pokyny a harmonogram.  

o Na stránke R-STU je informácia o tom, že je možné ísť na niekoľko pobytov počas štúdia v jednom 

stupni štúdia. 

o VK na Erazmus+ sa uskutoční prvý týždeň letného semestra. 

 Pripravuje sa Noc architektúry - termín 19.02.2015. Na ústavoch sú umiestnené zberné koše na postre. 

 16.02.2015 začína letný semester. 

 

Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.: 

 Učiteľská konferencia 2015: v piatok bol termín na prihlasovanie abstraktov, tento sa predlžuje do 06.02.2015. 

 Postery v priestore dekanátu FA:  
o 16.12.2014 bola na kolégiu dekanky prezentovaná grafická koncepcia riešenia steny na dekanáte, 
o 02.02.2015 sa uskutočnila porada určených zástupcov ústavov ohľadom posterov; práce prebiehajú 

kontinuálne.      

 Ukončenie predmetu AAN_III – vyhlasuje sa súťaž na tému: „Zadania na budúci rok“. 

 Školitelia dostanú upozornenie, že treba vypisovať témy dizertačných prác. Termín: 09.03.2015. 
 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Materiál „Výročná správa FA 2014 – časť rozvoj“ bola odoslaná pror. Sokolovi. 

 Momentálne prebieha najväčšia investičná akcia – výmena okien a otvorových výplní na budove FA STU; 
o dodávateľ - Ing. Branderský dodá harmonogram 1. etapy výmeny okien (od 24.02.2015 do 

31.03.2015), aby sekretariáty vedeli zabezpečiť pripravenie miestností na práce. 

 V aule bola realizovaná inštalácia nového dataprojektoru (dodávateľ TECTON):  
o v spolupráci s Ing. Lajčákom  treba doriešiť výmenu kabeláže medzi počítačom a projektorom.  

 UVP: 
o R-STU podal na ministerstvo žiadosť o predĺženie projektu UVP STU z júna 2015 na december 2015, 
o prišla požiadavka z R-STU na platbu neoprávnených výdavkov: naviac prác určených rokovacím 

konaním a zariadenia laser, 
o podľa informácií p. Martina Špačka z R-STU prídu stroje pre UVP až v priebehu leta. 

 Stredná časť suterénu (pod foyerom) je v prípravnej fáze spracovania PD 
 
 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Informovala o tom, že je pripravená  nová smernica rektora č. 2/2015-SR o verejnom obstarávaní.  

 Kvestor upozornil, že na zabezpečenie cateringu treba využívať vlastné zariadenia STU – Študentské domovy 

a Gabčíkovo. 

 

 

 

 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

   

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

overovateľka zápisnice      

 

 

             

 

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

Bratislava, 03.02.2015 


