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Zápis 01_KD_2017_01_31 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 31.01.2017 

 

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. Aktuálne informácie z FA, personálna politika, aktuálne a perspektívne aktivity FA (Ľ. Vitková) 

3. Informácia o stratégii rozvoja VŠ (MŠVVaŠ) (Ľ. Vitková) 

4. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

5. Informácie o priebehu prijímacieho konania na bakalárske štúdium (J. Ilkovič) 

6. Pokyny k ukončeniu výučby v ZS a zabezpečeniu skúškového obdobia (J. Ilkovič) 

7. Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti za AR 2015/2016 (J. Ilkovič) 

8. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

9. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

10. Rôzne. 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 Bol prerokovaný a odsúhlasený zámer na zriadenie materskej školy pre deti študentov 

a zamestnancov STU. Cieľom je, aby poplatok bol nižší ako v štandardnej MŠ. 

 Rozpočet STU – úprava dotácie z dodatočne doplatených prostriedkov z MF SR – Dodatok č.13. 

Jedná sa o úpravu dotácie z dôvodu navýšenia neúčelovej dotácie. Materiál bol prerokovaný 

s pripomienkou, bude predložený na schválenie AS STU. FA dostala najmenšiu čiastku zo všetkých 

fakúlt STU. 

 Bol prerokovaný návrh Dodatku číslo 6 k Organizačnému poriadku STU – bude predložené na 

schválenie AS STU. 

 Bol prerokovaný návrh Kolektívnej zmluvy na rok 2017. K návrhu bolo vznesených viacero 

pripomienok – tieto dekani postúpia písomne pror. Peciarovi na zváženie a prípadné dopracovanie. 

 Prorektor Stanko vyhodnotil aktivity zamerané na prezentáciu možností štúdia na STU v roku 2016. 

Je snaha, aby sa zintenzívnila propagácia školy prostredníctvom sociálnych sietí. 

 Prorektor Čičák informoval o stave implementácie E-schránok a ďaľších prebiehajúcich informačných 

zmenách na STU. 

 Ku Dňu učiteľov bolo odsúhlasené divadelné predstavenie Zmiešaná štvorhra v Radošinskom 

naivnom divadle – termín predstavenia 30.3.2017. 

 

2. Aktuálne informácie z diania na FA (Ľ. Vitková) 

 Aktualizácia dlhodobého zámeru – pridávajú sa ďalšie aktivity. 

 Je potrebné skvalitniť a zefektívniť výuku, podporiť efektívnosť a kvalitu ateliérovej tvorby. 

 Prišla ponuka na spoluprácu s BSK – ponuka vhodná najmä pre krajinárov a urbanistov (aj stáže). 

 Prišla ponuka na ateliér s témou návrhu novej budovy Ministerstva spravodlivosti SR. 

 Program Učiace sa Slovensko – bola nastolená téma zrušenia inaugurácií a habilitácií; 

o bola otvorená schránka na pripomienkovanie. 

o je snaha na zachovanie garanta študijného odboru. 

o je snaha, aby počet študijných odborov bol zredukovaný na cca 30 až 50. 

 

3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

 Uzatvára sa vykazovanie publikačnej činnosti, celkové počty publikácií majú za ostatné tri roky klesajúcu 

úroveň. 

 Zmení sa metodika vykazovania publikačnej činnosti, bude založená na zavedení pojmu kvartil, budú sa 

váhovať výstupy v jednotlivých kvartiloch. 

 Umelecké výstupy: výkonnosť je relatívne vyrovnaná, problém neustále spôsobuje nedodanie 

kompletných údajov potrebných na zaevidovanie, ktoré následne musia na internete dohľadávať 

pracovníčky Knižnice FA STU. 
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     PhDr. Raitlová: 31.01.2017 končí evidencia umeleckej činnosti za r. 2016. Niektorí autori si dávajú 

zaevidovať všetky projekty (štúdiu, projekt na územné rozhodnutie, projekt na stavebné povolenie), ale v 

štádiu návrhu je možné evidovať len jeden z nich. Ak je dielo realizované, je možnosť zaevidovať ho 

znovu, ale až po dvoch rokoch od evidovania diela v štádiu návrhu. 

     V novej metodike k dotáciám 2017 sa v skupine B a C (karenty ;  WoS a SCOPUS) zohľadňujú kvartily 

časopisov v danom vednom odbore (Q1 až Q4; podľa metodiky 2017  Q1 - váha 6; Q2 - váha 4; Q3 - 

váha1; Q4 – váha 0,5).  

Odvolania CREUČ za roky 2013, 2014 – tri záznamy po ukončení procesu verifikácií a odvolaní boli 

vyradené z databázy CREUČ – pripomienkovali sme. 

 

 Vzhľadom na to, že nevieme bodovať v oceňovaní vedeckých výstupov, rektor STU vyhlásil súťaž 

o najlepšie architektonické dielo. Registrujeme veľmi limitovaný záujem o túto súťaž, napriek tomu, že 

výzva bola niekoľkokrát opakovaná. 

 Prihlášky na Konferenciu učiteľov 2017 môžu byť ešte zasielané. 

 

4. Informácie o priebehu prijímacieho konania na bakalárske štúdium (J. Ilkovič) 

 Prebehlo prijímacie konanie na študijné programy AU a D, práce sú už vyhodnotené a začínajú sa 

nahadzovať výsledky podľa kódov. Začiatkom februára je druhý termín scio testov. 

 Rozhodnutie o prijatí alebo podmienečnom prijatí obdržia uchádzači podľa rozhodnutia prijímacej 

komisie. Bol zrušený minimálny počet bodov (510) potrebných na prijatie. 

 Požiadavka, aby témy DP boli vypísané včas, najneskôr začiatkom budúce týždňa, všetky termíny sú 

uvedené v harmonograme ŠP. 

 Zadania DP podpisuje vedúci pracoviska a garant ŠP (nie dekanka), ako konzultanti sa uvádzajú len 

osoby z externého prostredia. 

 Zadávanie bakalárskych prác: garant záverečnej práce musí prekontrolovať zoznamy, garantom treba 

nahlásiť učiteľov, ktorí budú viesť semináre. Pri zadávaní bakalárskej práce bude podobný postup ako 

v predchádzajúcich rokoch, bude zadaná jedna lokalita, v nej dve témy. 

 V prípade, že došlo k zmene garanta je nutné bezodkladne nahlásiť zmenu. 

 Na výberové predmety je minimálny počet 10 študentov. 

 Prebehlo vyhodnotenie bakalárskych prác za rok 2016. 

 Je pripravený koncept rozvrhu pre AR 2017/2018. Je snaha, aby 2 x v týždni boli ateliérové dni (utorok 

a štvrtok). 

 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Harmonogram stavebnej akcie „Výťahy FASTU“  pre projekt „Eliminácia architektonických, informačných 

a orientačných bariér na STU“, počíta s inštaláciou technológie do šachty B, od 2.2.2017, čo si bude 

vyžadovať uzavretie časti parkoviska 2.2.2017 do 12.00. Jedná sa o parkovacie miesta 5-13 a 16-19. 

 V prvej polovici februára je plánované začatie verejného obstarávania II. – stavebné práce, projektu 

„Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“. Podiel investície pre FA je 

197tis.EUR bez DPH z VOI a 160tis.EUR bez DPH z VOII. 

 V roku 2017 je plánovaná realizácia rekonštrukcie výmenníkovej stanice na FA STU, z havarijného fondu 

R-STU. 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

prof. Ing. arch. Pavol Gregor, PhD.                                   ....................................................... 

overovateľ zápisu      

             

 

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

Bratislava 31.01.2017 


