
 

Zápis č. 10/2014 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 16.12.2014 

 

 

 

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 vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

3. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. stupeň štúdia a mobility)  (J. Ilkovič) 

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

6. Rôzne 

 

 

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

 Bolo urobené zhodnotenie fakúlt agentúrou ARRA (spracováva sa s ročným posunom), prestali sme „klesať“, 
momentálne sme na 17. mieste. 

o prof. Kováč: kritériá hodnotenia vysokých škôl vedú k inflácii vzdelávania. 
o prod. Ilkovič: otázka kvality je zložitý fenomén. 
o prof. Gregor: ešte máme rezervy v získavaní neštandardných zdrojov; rok 2004 bol ešte horší; 

problém treba riešiť ako celok. 
o dek. Vitková: v roku 2004 prišiel veľký objem peňazí od študentov; nie sme konkurencieschopní, vo 

Viedni stojí štúdium 3.000,- €, ostatné dotuje štát. 
o prof. Kováč: bolo by dobré zriadiť na FA Radu pre vedu. 

 

 

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

 Predložil Správu o publikačnej činnosti a pripomenul, že vedúci ústavov by mali mať neustále na pamäti 
zvýšenie disciplíny v evidencii publikačnej činnosti. 

o PhDr. Raitlová: informovala o tom, že pribudla jedna monografia. 

 Informoval, že sa inovuje predstava o dekanátnej chodbe: 
o prezentoval návrh na nový vzhľad posterov, 
o podklady budú rozoslané mailom, 
o do konca týždňa treba oznámiť, kto z ústavu bude zhromažďovať podklady za ústav. 

 Informoval, že Seminár doktorandov sa bude konať dňa 20.01.2015. 
o prod. Ilkovič: treba dokoordinovať pedagogický dozor na prijímacom konaní. 

 

 

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

 30.11.2014 sa uzatvoril systém elektronického podávania prihlášok na štúdium. 

 Prebieha príprava prijímacích skúšok. 

 VaUR schválila „Zhodnotenie úrovne FA vo vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2013/2014“. 

 Klesá počet prijatých aj zapísaných študentov; vlani bol celouniverzitný pokles o 1000 zapísaných študentov. 

 Boli odoslané pozvánky na prijímacie pohovory – spolu 449 uchádzačom ( z toho AU 313, D 120, KAKP 16) 

 Vedúcim ústavov bol odoslaný harmonogram dozoru pri prijímacích konaní. 

 Systém prijímacích skúšok je rovnaký ako vlani. 

 Program konania štátnych skúšok: boli zaslané písomnosti predsedom, členom a tajomníkom komisií. 

 Ukončenie semestra: 
o do konca týždňa treba ukončiť udeľovania zápočtov, 
o  do 15.01.2015 musia byť zápočty zapísané v systéme. 

 Koordinačný kalendár bol rozoslaný na ústavy. 
 

 



 

 
 
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Výmena okien a otvorových výplní na budove FA STU: 
o 04.12.2014 bola rektorom podpísaná zmluva, 
o 14.12.2014 bolo vymenené okno na UIV, 
o 15.12.2014 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi Ing. Branderskému, 
o 19.12.2014 budú posúdené tri vymenené okná. 

 UVP: 
o stavebná časť: ako neoprávnené položky boli uznané odrezky podlahovín a dve klapky, 
o laser – neoprávnený výdavok z dôvodu delenia zákazky vo VO realizovanom R-STU. 

 

 Generálnym dodávateľom IKT pre STU je firma TECTON. 

 28.11.20014 došlo k vandalizmu v 2. suteréne pravého krídla. 

 Informoval o pripravovanom zámere prezentovania FA na cyklotrase do Čuňova. 
 
 
Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Informovala, že bol vydaný Príkaz dekanky číslo 03/2014 k čerpaniu dovoleniek v termíne od 29.12.2014 do 

06.01.2015. 

 Na personálne oddelenie treba do 23.12.2014 odovzdať dochádzku za 12/2014. 

 Informovala, o priebehu inventarizácie majetku k 31.10.2014. 

 
 
Predseda AS FA STU Ing. arch. Milan Andráš: 

 Prítomných pozval na stretnutie akademickej obce dňa 18.12.2014 o 13.00 hod. sa v aule FA STU, na ktorom 
bude prednesená správa o činnosti a správa o hodnotení FA.  

 
 
Doc. Bacová: upozornila na opakované hromadenie odpadkov pri vstupe do budovy FA zo strany námestia. 
Prof. Kováč: upozornil, že v modelárni zostáva po študentoch neporiadok. 
Prof. Petelen: upozornil na neprípustné parkovanie osobného vozidla na zelenej ploche počas vernisáže výstavy. 
Doc. Lukáč: informoval, že KVT bol dotazovaný, či by mali záujem robiť univerzitu tretieho veku. 
 
 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.           ....................................................... 

overovateľka zápisnice     

 

 

             

 

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

Bratislava, 16.12.2014 


