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Zápis 02_KD_2017_02_28 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 28.02.2017 

 

 

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. Prezentácia laboratórií UVP (B. Puškár) 

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

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

6. Rôzne. 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 s pripomienkami bolo prerokované Hodnotenie vedeckej a výskumnej činnosti na STU za rok 2016, 

 KR vzalo na vedomie vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov mladých výskumníkov, 

 za účelom zlepšenia postavenia STU vo svetových rebríčkoch bola odsúhlasená realizácia reklamy 

v Times Higher Education Word University Rankings v cene 5000 GBP, 

 bola odsúhlasená úhrada členského poplatku v organizácii EIT RawMaterials vo výške 30.000 €, 

 bol prerokovaný rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2017 s pripomienkami, po zapracovaní 

pripomienok bude materiál predložený na schválenie AS STU, 

 bol prerokovaný definitívny rozpis dotácie STU za rok 2016 – bolo odporučené predložiť materiál na 

schválenie AS STU, 

 bol prerokovaný návrh vnútorného predpisu o vkladaní peňažných alebo nepeňažných vkladov STU 

do iných právnických osôb, bolo odporučené materiál predložiť na schválenie AS STU, 

 bol prerokovaný návrh Dodatku č.2 k OP ÚZ ŠDaJ STU č. 1/2014-OP v znení dodatku č. 1 zo dňa 

28.06.2016 (vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkach ŠDaJ) 

 bolo odsúhlasené zverejnenie výziev na vydanie publikácií vo VYDAVATEĽSTVE STU, 

 bol prerokovaný materiál ohľadom valorizácie platov nepedagogických zamestnancov vo výške 4%, 

 kvestor informoval, že MŠVVaŠ zverejnilo informáciu o možnosti refundácie výdavkov spojených so 

štúdiom. 

 

2. Prezentácia laboratórií UVP (B. Puškár) 

 Členovia KD si prezreli laboratóriá UVP v suterénnych priestoroch FA STU; laboratórium 

videokonferencie predstavila doc. Joklová, laboratórium farby predstavila doc. Urlandová, 

laboratórium 3D tlače, laserového rezania, gravírovania a vákuového lisovania predstavil  

arch. Mečiar. 

 

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

 Zhodnotenie priebehu prijímacích skúšok uchádzačov pre 1. stupeň štúdia v ŠP AU a D s analýzou 
jednotlivých úloh a celkových výsledkov. 

 Prijímacia komisia odporúča dekanke FA vypísať druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske 
študijné programy pre akademický rok 2017/2018. 
 

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Podľa harmonogramu stavby „Výťahy FA STU“ je plánované preberanie výťahov a ich revízne skúšky 

od 15.03.2017. 

 Vypísanie verejného obstarávania na „Stavebné práce“ projektu „Eliminácia architektonických, 

informačných a orientačných bariér na STU“ je plánované na prvý marcový týždeň 2017. Stavebné 

práce majú byť realizované na štyroch fakultách STU, rektoráte STU a ŠD Jura Hronca. 

 Dňa 20.02.2017 bola na MŠVVaŠ SR doručená žiadosť o predĺženie projektu   „Eliminácia 

architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“ do decembra 2017. 
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5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 V dňoch 06.-10.03.2017 v čase od 9:30 hod. do 14:00 hod. budú prebiehať pravidelné odborné 
prehliadky  a  odborné skúšky – revízie elektrických spotrebičov, elektronáradia a elektro 
predlžovačiek  - v zmysle STN 1610 a STN 33 1600. 

 Upozornenie na nedočerpanie dovoleniek zamestnancov FA STU za rok 2016.  

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

Ing. Michal Brašeň, ArtD.                                                    ....................................................... 

overovateľ zápisu      

             

 

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

Bratislava 28.02.2017 


