
Zápis č. 07/2014 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 16.09.2014 

 

 

P r í t o m n í:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m: 

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

2. Informácie prodekana pre zahraničie a ľudské zdroje (R. Špaček) 

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

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

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

7. Rôzne 

 

 

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

 Oboznámila s dôležitými bodmi zo zasadnutia Kolégia rektora, konaného dňa 10.09.2014. 

 Informovala o aktualitách zo stretnutia dekanov v Chánii; 
o znížil sa minimálny počet rokov výučby v odbore AaU, smernica hovorí, že minimálny rozsah štúdia je 

4 roky – podmienený dvomi rokmi praxe, alebo 5 rokov - bez podmieňovania praxou, 
o  preferuje sa model 5 + 2 (3 roky bakalár + 2 roky inžinier + 2 roky prax) 
o  začína byť striktne regulovaný počet prijímaných študentov, výnimkou je iba Turecko, kde sa počty 

študentov zvýšili a boli otvorené aj nové školy 
o  previazanosť architektúra – umenie – architektonická prax, 
o  v oblasti výskumu: prepojenie výučba – tvorba – výskum. 

 Navrhuje stretnutie  užšom kruhu na doriešenie konečnej vizáže prezentačných panelov vo veľkej zasadacej 
miestnosti na dekanáte FA STU. 

 

 

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

 Informoval o tom, že bola vydaná brožúra Študijné programy 2014/2015. 

 Zimný semester začína 22.09.2014 o 8.00 hod., končí 15.–19.12.2014. 

 Imatrikulácia sa uskutoční 23.09.2014 o 9.00 hod. 

 Zapísaných do prvého ročníka k dátumu konania KD je : 

156 študentov – AaU, 32 študentov – D, 20 študentov – KaKP. 

 Prihlasovanie na štátne skúšky už bude prebiehať elektronicky (cez fiktívne predmety). 

 Rozvrh bude ukončený v stredu 17.09.2014. 

 Vedúci ústavov zabezpečia aktualizáciu sylabov predmetov pre akademický rok 2014/2015. 

 V rámci ateliérov sú plánované 2 hodnotiace kontroly. 

 V brožúre Študijné programy pre akademický rok 2014/2015 sú už vedené čísla predmetov, ktoré sú identické 

s číslami predmetov v AIS.  

 Fakulta architektúry má na webovom sídle v zmysle zákona zverejnené podmienky a termíny prijímacieho 

konania na štúdium bakalárskych študijných programov.  

 Prebehlo podujatie „Letná univerzita stredoškolákov“ so záverečným vyhodnotením na rektoráte STU a 

odovzdávaním certifikátov ambasádorom stredných škôl. Na tejto aktivite sa výrazne podieľala aj FA. 

 7.- 9.10.2014 sa v NTC uskutoční veľtrh Akadémia Vapac 2014 (balík informácií pre FA STU pripraví aj 

agentúra Scio). 

 Bola urobená predbežná bilancia započítavania výkonov. 

 Prebehli prezentácie študentskej súťaže „Cena profesora Lacka“ na Spolku architektov Slovenska. 

 ABF Bakalár 2014 – do konca mesiaca budú odovzdané nominované práce za FA. 

 V októbri začne akreditačný proces; 

o  ku všetkým predmetom bude potrebné pripraviť výstupy, 

o  pri písomnej forme aj ukážku písomnej skúšky. 



 Sylaby predmetov v akreditačnom sklade predmetov je nutné postupne začať zapĺňať aj v AJ. 

 

Prof. Paliatka:  

 Na Ústave dizajnu v čase koncoročného prieskumu semestrálnych prác 3.6.2014 prebehla čiastočná kontrola 

z akreditačnej komisie.20.10.2014 príde na rektorát STU akreditačná komisia pre celú univerzitu. Do 

24.10.2015 pracovné skupiny uskutočnia kontrolu na jednotlivých fakultách. 

 Akreditačná komisia si  pozrie celú infraštruktúru školy  /učebne, technickú vybavenosť, dokumentáciu/ . 

 Z rektorátu STU prišla požiadavka na dodanie študentských prác, ktoré budú použité k výstavným účelom. 

 

 

Prof. Keppl:  

 Informoval o výsledku 79. zasadnutia Akreditačnej komisie (AK), ktorá sa konala 10. a 11.09.2014. Na tomto 

zasadnutí bol za predsedu pracovnej skupiny OV 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné 

hospodárstvo schválený prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. (TU Zvolen).  

 17.10.2014 bude zasadnutie zmiešanej pracovnej skupiny OV 4 a OV 5 (umenie a projektovanie...) na VŠVU. 

Pracovná skupina bude posudzovať študijné programy v ŠO Architektonická tvorba. O poznatkoch budem 

informovať na nasledujúcom zasadnutí KD. 

 

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

 V budúcnosti budú na doktorandov kladené vyššie nároky oproti predchádzajúcim obdobiam, budú musieť 
mať výstupy kategórie A. 

 APVV vypísala výzvu – uzavretá bude 14.11.2014. 

 Vyzvala vedúcich ústavov, aby svojich pracovníkov informovali o tom, že obhájenú habilitačnú prácu sú 
povinní poskytnúť pre časopis ALFA. 
 
 

Prof. Kováč: 

 Navrhuje, aby každá inauguračná prednáška bola zverejnená v ALFE. 

 Navrhuje, aby vybraní habilitanti, napr. na základe odporučenia hab. komisie alebo jej predsedu, dostávali 
písomnú výzvu na dodanie svojej habilitačnej prednášky do ALFY. 
 
 
 

PhDr. Raitlová:     

 Nový knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library (ARL), zakúpený STU pre všetky fakultné 

knižnice namiesto doterajšieho systému OLIB.  

 V lete prebehla konverzia údajov z OLIB do ARL, v súčasnosti kontrola záznamov, nastavenia databáz v ARL, 

zaškolenie pracovníčok. Predpokladá sa - evidencia publikačnej činnosti a katalogizácia dokumentov koncom 

roka 2014, výpožičky začiatkom roka 2015. 

 Nová metodika CREPČ a CREUČ na rok 2014. Októbrový termín odovzdania podkladov pre ich evidenciu. 
Prosíme odovzdať podľa možnosti všetky doteraz vydané publikácie 2014 a ešte nezaevidované s rokom 
vydania 2013;  taktiež zrealizované umelecké výstupy s rokom realizácie 2014.  Aktualizácia webovej stránky 
knižnice www.fa.stuba.sk/kniznica v časti Publikačná činnosť a Umelecká činnosť. Nové formuláre na 
webstránke knižnice. 
 
 

Prodekan prof. ich. Arch. Robert Špaček, CSc.: 

 Informoval, že FA STU sa zúčastní 3 veľtrhov vzdelávania: 
o  07. - 09.10.2014 - Akadémia Vapac Bratislava, 
o  16. - 17.10.2014 - Gaudeamus Nitra, 
o  04. - 07.11.2014 - Gaudeamus Brno. 

 
 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Na FA STU v časti dekanátu bolo vytvorené WIFI internetové pripojenie. 

 Prevádzkový poriadok objektov č. 206 a 207 v Banskej Štiavnici bol odsúhlasený Úradom hygieny v Žiari nad 
Hronom. 

 Dňa 01.08.2014 prebehlo prvé stretnutie komisie v súťaži „Výmena okien a otvorových výplní na FA STU“. 

 UVP: prebehlo stavebným dozorom spísanie vád a nedorobkov, ktoré bude povinná v definovanej lehote 
odstrániť firma UNIPRASTAV na stavbe UVP FA. 

o  R-STU vypíše rokovacie konanie pre potreby uhradenia naviac prác, ktoré vznikli pri realizácii diela. 

http://www.fa.stuba.sk/kniznica


 Debarierizácia budovy:  arch. Andráš spracováva projektovú dokumentáciu debarierizácie budovy FA. 

 

Prof. Paliatka: 

 UD dostal  grant z MK SR vo výške 4.000,- €  na realizáciu knižnej publikácie, ktorá sa bude venovať 

problematike výučby dizajnu na FA STU. . 

 Škoda Auto a.s.  Mladá Boleslav – poskytla finančný dar pre ÚD FA STU vo výške 8.000, - € určený k nákupu 

technologického zariadenia. 

 

 

Prof. Kováč: 

 Informoval o príprave, harmonograme  a spôsobe predkladania kandidátov blížiacich sa volieb rektora STU. 

 

 

Arch. Andráš: 

 AS FA STU je nefunkčný, prebehlo navrhovanie kandidátov na doplňovacie voľby, ktoré prebehnú 

24.09.2014. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

Ing. Karácsonyová Anna                                    ....................................................... 

overovateľka zápisnice     

 

 

             

 

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

Bratislava, 16.09.2014 


