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Zápis 03_KD_2015_04_14 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 14.04.2015 

 

 

 

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

 

 

P r o g r a m: 

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

2. Konferencie na FA v roku 2015 (R. Špaček) 

3. Aktuálne informácie o doktorandskom štúdiu (R. Špaček) 

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

6. Rôzne. 

 
 
 

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

 Predložila na rokovanie materiál Výkonové štandardy v oblasti pedagogiky, vedy a umenia na FA STU 

v Bratislave. 

Uznesenie 1_03_KD_2015_04_14: 

Kolégium dekanky schválilo materiál Výkonové štandardy v oblasti pedagogiky, vedy a umenia na FA 

STU v Bratislave. Následne bude vydaná smernica dekanky. 

 Parkovanie na parkovisku FA STU: 

o treba zverejniť rozdelenie parkovacích miest, 

o ak z mimoriadnych dôvodov niekto obsadí nepridelené parkovacie miesto, musí na vrátnicu a na HS 

nahlásiť svoje telefónne číslo, na ktorom bude zastihnuteľný. 

 Prístroje, ktoré sú na FA mimo evidencie treba zabezpečiť ako výpožičku. 

 Rozvojové centrum - všetky projekty treba posielať Mgr. Wagnerovej. 

 Spolufinancovanie projektov podpisuje p. dekanka – prostriedky sa vyčleňujú z dekanátu. 

 S. Sabolová informovala všetkých vedúcich ústavov a kabinetov o pracovných pomeroch, ktoré končia do 

30.06.2015. Žiadosti o vypísanie VK treba doručiť do 30.06.2015. 

 

 

 

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

 13.04.2015 sa konala porada u doc. Š. Stanka, PhD., nového prorektora pre vzdelávanie: 

o  treba dôsledne plniť pokyny z R-STU pre garantov, ktoré budú prichádzať od prod. Ilkoviča 

 Granty pre mladých výskumných pracovníkov: 
o FA STU získala 7 grantov,  
o rektor odovzdal dekréty úspešným uchádzačom, 
o čerpanie finančných prostriedkov musí byť svižné, aby mladí výskumní pracovníci nemuseli žiadať 

o predĺženie lehoty čerpania. 

 Hodnotenie publikačnej činnosti: 
o  ministerstvo prešlo na nový režim hodnotenia publikačnej činnosti; tento prebrala aj FA STU. 

 Postre na dekanáte: 
o  vedúci ústavov boli opätovne upozornení a vyzvaní na dodanie podkladov na postre pre dekanát FA. 

 
 
Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 AS STU schválil rozpočet na rok 2015. 

 Na FA STU sa momentálne pracuje na rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé ústavy. 
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Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD 
 

 31.03.2015 prebehlo stretnutie ohľadom verejných obstarávaní pre projekt UVP so zástupcami rektorátu STU. 
Pani Vráblová z R-STU predstavila tri verejné obstarávania rozdelené na jednotlivé predmety.  Zodpovední 
riešitelia projektu z FASTU sú členmi komisií VO. 
 

 09.04.2015 sa uskutočnil kontrolný deň na akcii „Výmena okien a otvorových výplní“ boli riešené zmeny 
v harmonograme výmeny okien, riešenie jednotlivých detailov osadenia. Slepé okno medzi 2.a 3.N.P. bude 
osadené pomocou montážnej plošiny z exteriéru.  
 

 14.4.2015. - Žiadosť na Ing. arch. Juraja Furdíka, PhD., vedúceho odborovej organizácie, na presťahovanie 
kancelárie odborov do vedľajšej miestnosti v rámci Kabinetu počítačových a multimediálnych disciplín. 
Požiadavka bola akceptovaná, presťahovanie sa realizuje do 25.04.2015. 

 
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.: 

 Boli vyhlásené voľby na členov a náhradníkov do AS STU, 
o  treba venovať pozornosť navrhovaniu kandidátov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

   

PhDr. Jana Záhorcová                                  ....................................................... 

overovateľka zápisnice      

 

 

             

 

 

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

Bratislava, 14.04.2015 


