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Zápis 07_KD_2015_10_13 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 13.10.2015 

 

 

 

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. Kontrola úloh z predchádzajúcich KD: Smernica minimálnych štandardov, ekonomika ústavov, kabinetov... (Ľ. 

Vitková) 

3. Aktivity v súvislosti s 70_40 výročím FA STU v roku 2016 (R. Špaček) 

4. Vnútorný predpis FA STU „Metodické usmernenie dekanky FA STU o harmonograme zberu, evidencie 

publikačnej a umeleckej činnosti a validácie zaevidovaných záznamov CREUČ za rok 2015 na FA STU“ (R. 

Špaček) 

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

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

8. Rôzne. 

. 

 

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

 Otvorila zasadanie, privítala prítomných. 

 Za overovateľku zápisnice určila doc. Ing. arch. Andreu Bacovú, PhD. 

 Informovala, že Kolégium dekanky bude zasadať 1 x mesačne, spravidla druhý utorok kalendárneho 

mesiaca.  

 

Informácie z kolégia rektora: 

1. Návrh na ocenenie významných publikačných aktivít z úrovne univerzity 

- vhodné iniciovať publikačnú spoluprácu so SAV 

- využiť program SASPRO – pre doktorandov – spolu so SAV 

2. Vedec roka STU 2015 - Vyhlásenie súťaže  

3. Dodržiavanie názvu Univerzity a Fakulty pri publikovaní 

- Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

- Faculty of Architecture Slovak University of Technology in Bratislava 

4. Vydavateľstvo STU – spôsob fungovania 

- Edičné rady fakúlt – pre učebnice, skriptá – počet skrípt bude odvodený od počtu študentov (je možné uplatniť 

zameniteľnosť aj s monografiami) 

- Autori sa budú uchádzať o vydanie (súťažný element) 

- Monografie – (v súčinnosti s fakultami, edičnou komisiou fakúlt), externé recenzné posudky, odborné grémium 

- pre posúdenie 

- Financovanie fakulta, z grantov, sponzorské monografie, zborníky... 

5. Informácia o procese postdoktorandských štipendií:  

- z 11 prihlásených školiteľov by mali byť akceptovaní piati, ku ktorým sa budú hlásiť postdoktorandi (za FA 1 

školiteľ) 

- Tímy mladých výskumníkov – vyše 40 prihlásených (za FA 3 tímy) 

6. Skrátená dĺžka prázdnin u študentov, rovnako u doktorandov 

7. Zamerať sa na projekty Horizont 2020 – usilovať o členstvo v strategických partnerstvách so špičkovými 

univerzitami 

 

Kontrola úloh: 

- Požiadavka sledovať a aktivizovať sa v oblasti vedeckých projektov – nahlásiť kolegu za každý ústav, ktorý je 

zodpovedný za VV. 
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- Sledovať relevantné výstupy v zmysle smernice dekanky číslo 5_2015-S zo dňa 09.06.2015 – potrebné dodať 

za ústavy/kabinety (tie, ktoré doposiaľ nedodali) podpísané hárky s oboznámením sa so smernicou (pôvodný 

termín bol koniec júna 2015). 

 

- Pri príprave podujatí organizovaných na FA (medzinárodné a domáce konferencie, vernisáže, prednášky ...) je 

potrebné, aby bol zabezpečený vedecký/odborný výbor a organizačný výbor. Potrebná súčinnosť viacerých 

pracovníkov ústavu, doktorandov a sekretariátov z pracovísk. 

 

Požiadavka 

- Nahlásiť výnimočných študentov za všetky 3 stupne štúdia pre ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za 
AR 2014/2015. 

 

Informácie 

- Príprava memoranda o spolupráci medzi magistrátom hl. mesta SR a FA STU. 

- Záujem o spoluprácu s ďalšími mestami: Nováky, Trenčín, Trnava by mala prebiehať 

 

Úlohy: 

Úloha/oblasť Podrobnosti/opatreni
a 

Úloha Zodpovední Termín 

Veda - výskum  

Výkony veda/umelecké 
relevantné výstupy/ 
smernica dekanky 

postúpenie informácií  vedúci 
ústavov/kabinetov 

koniec októbra 

Grantová činnosť aktivizácia v podávaní 
grantov, sledovanie 
termínov 

delegovanie 
pracovníka za ústav. 

vedúci 
ústavov/kabinetov 

koniec októbra 

Podujatia organizované 
na  FA  (medzinárodné 
a domáce konferencie, 
vernisáže, prednášky...) 

požiadavka: súčinnosť 
sekretariáty/pracovníci 
ústavov 

zabezpečenie: 
vedecký výbor 
organizačný výbor 

vedúci 
ústavov/kabinetov 

koniec októbra 

Pedagogika  

Študentská osobnosť 
Slovenska 

nahlásiť výnimočných 
študentov za všetky 3 
stupne štúdia 
 

súčinnosť garanti, 
vedúci ústavov 

vedenie/dekanka 
 

koniec októbra 

 

 

 

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

 V priebehu roku 2016 si bude FA STU pripomínať 70. výročie založenia architektonického vzdelávania na 

Slovensku a 40. výročie založenia FA STU. Bol schválený prípravný výbor osláv, jeho členom boli doručené 

menovacie dekréty. 

 Informoval, že Učiteľská konferencia na tému „Osobné reflexie 70/40“ sa bude konať 28.03.2016 (pondelok). 

 Zoznam absolventov bude doplnený a vydaný v septembrovom čísle ILFA. 

 Informoval, že bola vydaná smernica dekanky číslo 10_2015-S „Harmonogram zberu, evidencie 

publikačnej a umeleckej činnosti a validácie zaevidovaných záznamov CREUČ za rok 2015 na FA STU“ 

a pripomenul nutnosť dodržiavania všetkých termínov v nej uvedených; 

o smernica bude elektronicky odoslaná všetkým vedúcim ústavov a kabinetov FA STU a zverejnená aj 

na fakultných stránkach, 

o vedúci ústavov a kabinetov FA STU zabezpečia oboznámenie všetkých členov pracovísk so 

smernicou 

o pracovníci ústavov informovanosť o smernici 10_2015-S potvrdia svojim podpisom. 

 Informoval, že subdivízia Vydavateľstva Slovart ponúka publikovanie monografií v AJ v zahraničnom 

vydavateľstve, cena je však 3-4 krát vyššia oproti vydaniu u nás. 
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Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Podal informácie z porady prodekanov pre vzdelávanie, ktorá sa konala minulý týždeň na R-STU: 

o rozhodnutie o výsledkoch komplexnej  akreditácie 2014 by malo byť doručené koncom októbra – 

začiatkom novembra, 

o pripravuje sa ekvivalencia predmetov študijných plánov v jednotlivých študijných programoch, 

o bolo prerokovávané doktorandské štúdium, aktualizácia IŠP, 

o do konca novembra musia byť aktualizované informačné listy a sylaby predmetov aj v AJ, 

o vedúci ústavov – tlmočiť požiadavky na ústavných schôdzach. 

 Termín spracovania Výročnej správy za oblasť vzdelávania (AR 2014/2015): 

o  zosumarizovať za rok 2014/2015 ocenenia študentov za súťaže. 

 Prišla ponuka na účasť v súťaži „Memoriál Antonína Fajkoša“ na tému strechy; 

o informácia bola zverejnená na fakultných stránkach, študenti budú informovaní i prostredníctvom AIS. 

 Treba nominovať študentov na ocenenie Študentská osobnosť roka – za každý stupeň štúdia. 

 Do konca októbra treba zaslať typy na ocenenie Študent roka, ktoré bude udeľovať rektor STU dňa 

17.11.2015.  

 Výberové predmety sú vyselektované, minimálny počet študentov je stanovený na 10. 

 

 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 05. – 07.11.2015 bude na FA STU prebiehať  konferencia Europan (250 – 300 účastníkov); 

o bol menovaný organizačný výbor v zložení: prod. Puškár, R. Šubinová, M. Kaločajová, doc. Bašová, 

Ing. arch. Meziani, 14.10.2015 sa uskutoční jeho zasadanie, 

o bude blokovaná aula (konferencia), miestnosť 069 (workshop) a miestnosti 427 a 431 (catering), 

o súčasťou konferencie bude exkurzia do Viedne a záverečný raut v Starej tržnici. 

 07.10.2015 spoločnosť RB Production začala s výmenou okien na dekanáte FA STU. 12.10.2015 začala 

s prácami na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. 

 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Informovala, že vzhľadom na blížiacu sa inventarizáciu je nutné čo najskôr ukončiť vyraďovanie majetku. 

V priebehu inventarizácie bude zákaz vyraďovania. 

 Bude objednaný kontajner na elektronický odpad. 

 Upozornila na nutnosť správnej likvidácie aj ostatných nebezpečných odpadov. Všetky prázdne tonery treba 

odovzdávať na HS. 

 12.10.2015 prebehlo školenie ohľadom registratúry. Od januára 2016 bude treba všetky registratúrne 

záznamy zaraďovať do spisov. 

 Do konca roku 2015 treba minúť zostatky finančných prostriedkov – tovary a služby z roku 2014. 

 

 

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

 Poďakovala arch. Kristiánovej za perfektné zvládnutie Vedeckej konferencie  k 25. výročiu založenia 

pracoviska krajinnej architektúry na FA STU a 19. kolokvia krajinárskych katedier s medzinárodnou účasťou. 

 Informovala, že 15.10.2015 sa uskutoční vyhlásenie Ceny prof. Lacka. 

 

doc. Bacová:  

 v lete bol ukončený projekt Regiogoes. 26.10.2015 o 15.00 hod. sa na FA STU uskutoční krst publikácie   

                      Nové modely bývania. 

 
 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       
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doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.                               ....................................................... 

overovateľka zápisnice      

 

 

 

             

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

Bratislava, 13.10.2015  


