
Zápis č. 03/2014  

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave  

zo dňa 18.03.2014 

 
 

P r í t o m n í:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

2. Učiteľská konferencia (R. Špaček) 

3. Stav navrhnutých tém dizertačných prác (R. Špaček, H. Moravčíková) 

4. Informácia o výsledku verejného obstarávania polygrafických prác (R. Špaček, A. Karácsonyová) 

5. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (J. Ilkovič) 

6. Informácie prodekanky pre vedu a výskum a III. stupeň štúdia (H. Moravčíková) 

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

9. Rôzne 

 
 

 

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

 Predstavenie a privítanie novej členky KD: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. - vedúca ÚKaZA 

 Informácie z KR konaného dňa 05.03.2014 
o stále trvá rozpočtové provizórium, metodika na prerozdeľovanie finančných prostriedkov je v procese 

schvaľovania 
o rektorovi bola zaslaná žiadosť, aby bola zohľadnená náročnosť nášho odboru 
o mínusom pre nás je započítavanie podnikateľskej činnosti; uznáva sa iba podnikateľská činnosť 

viazaná na vedu 

 Program v rámci KR odúčtovanie dlhodobého zámeru STU 
o Zdôrazňuje sa perspektíva mladých kolegov – doktorandov 
o hodnotila sa úroveň vzdelávacej činnosti 

 Prišla ponuka z BSK na semestrálne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce – prosím o zapojenie 
študentov v prípade riešenej témy. 

 Informovala o možnosti prispieť 2% zo zaplatenej dane do Fondu architekta Emila Belluša 
 

 

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

 Informácia ohľadom vypĺňania akreditačných formulárov : 

o študijné plány - príprava informačných listov v akreditačnom sklade predmetov 

o Informačné listy predmetov odsúhlasia garanti študijných programov a po ich súhlase môžu následne 

editovať učitelia zodpovední za predmety v akreditačnom sklade predmetov. 

 Všetky dokumenty k akreditácii  musia byť editované v RTF alebo PDF 

 Najbližšie zasadnutie Rady garantov sa uskutoční 20.03.2014 o 14.00 hod. 

 

 

 
Prodekanka doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková: 

 Prezentovala príklady možných výstupov kategórie A v skupine publikačných výstupov, umeleckých výstupov, 
citácií a ohlasov 

 Upozornila na nutnosť dodržiavania termínu na vypísanie tém dizertačných prác 
 

 

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

 Informoval o učiteľskej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 28.03.2014 

 Upozornil na nesúlad viacerých náležitostí vo vypisovaní tém dizertačných prác 

o  momentálne sa vypisujú témy pre akad. rok 2014/2015 

o  školitelia si musia skontrolovať pri zadávaní témy aktuálny akad. rok 

o  AIS zobrazí len navrhovateľa témy, nie školiteľa 



 

 
 
 
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Informácia o UVP 

o prebieha 7. týždeň realizácie projektu 

o dodávateľ Uniprastav nepostupoval v súlade so zmluvou a bez súhlasu kompetentných (Ing. arch. 

Andráš, Ing. Jurčo, Ing. Lulkovič) podal na rektorát žiadosť o navýšenie ceny za dodané výkony  

o do 31.3.2014 pripravia Ing. Lajčák, Ing. arch. Aufrichtová a Mgr. Lipková prieskum na dodávku 

zariadení pre UVP 

 Debarierizácia FA – doc. Rollová spracovala 4 možné zásahy do budovy, ktoré bude 02.04.2014 prezentovať 

v komisii KPU v Bratislave 

 Na rektorát bola odoslaná žiadosť o povolenie verejného obstarávania na akciu „Okná na budove FA STU“ 

externou spločnosťou 

 

 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová : 

 Informovala o trvaní rozpočtového provizória 

 Pripomenula vedúcim zamestnancom povinnosť odovzdať majetkové priznania v termíne do 31.03.2014 

 

 

PhDr. Kristína Raitlová: 

 Pripomenula, že 31.03.2014 je termín uzávierky evidencie publikačnej činnosti 2013 (doevidovanie r. 2012). 

 V zmysle novej metodiky a vyhlášky ministerstva sa musí v bibliografickom zázname pre publikačnú činnosť 
zapísať, či v publikácii je uvedené pracovisko autora.                                                     

       V publikácii môže byť uvedené pracovisko autora:                                                                                  
o pri mene autora na titulnom liste alebo na rube titulného listu, v obsahu, pri názve kapitoly, v úvode,   

v predhovore, v závere, pod čiarou, v časti o Autoroch a i. 
 
 
 
 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.               ....................................................... 

overovateľ zápisnice                                    

 

 

 

Zapísala: Jana Rafčíková                                 ........................................................ 

Bratislava, 18.03.2014 

 


