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Zápis 03_KD_2018_03_06 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 06.03.2018 

 

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. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková) 

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

4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič) 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

7. Rôzne 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 S pripomienkami bol prerokovaný návrh rozpočtu STU – rozpis dotácie 2018, kvestor prezentoval 

rozdiely medzi starou a novou metodikou rozpočtu, vzhľadom na veľmi rozsiahlu diskusiu 

a nejednoznačné závery sa na návrh rektora v pondelok 05.03.2018 uskutočnilo samostatné 

rokovanie k rozpočtu. 

 Bol prerokovaný návrh na zriadenie univerzitného pracoviska Poradenské centrum STU, ktoré bude 

poskytovať služby prioritne študentom so špecifickými potrebami, ale aj ostatným študentom 

a zamestnancom STU. 

 Prorektor pre vzdelávanie doc. Stanko predložil materiál Hodnotenie vzdelávacej činnosti na STU  

za AR 2016/2017. 

 Bol prerokovaný materiál Hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej činnosti na STU za rok 2017. 

 Boli vyhodnotené aktivity zamerané na získavanie potenciálnych študentov a prezentáciu možností 

štúdia v roku 2017. 

 

2. Informácie z diania na fakulte (Ľ. Vitková) 

 K rozpočtu na rok 2017 FA dostala 62.380 €. Našim zámerom je prostriedky rozdeliť na jednotlivé 

ústavy podľa toho, ako sa pracoviská podieľali na pedagogike v roku 2017. Pridelené prostriedky 

musia byť vyčerpané do konca kalendárneho roka 2018, ideálne v aktuálnom letnom semestri.  

 Výzva pre pracovníkov FA: pri podávaní patentov, dizajnov, úžitkových vzorov a ochranných známok 

je nutné dbať na to, aby boli všetky patenty, dizajny, úžitkové  vzory a ochranné známky 

evidované pod hlavičkou s postupnosťou: STU - FA – pracovisko, v prípade, že sa realizujú v rámci 

UVP, je potrebné uviesť aj UVP a číslo projektu ŠF. 

 

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

 Dotácia na rok 2018 – podklady pre metodiku delenia rozpočtu FA STU na ústavy FA 

 

Váhy výstupov -  publikačná činnosť     

V rámci  dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa zohľadňujú len publikačné výstupy zo 

skupín A1, B (okrem kategórie AGJ, ktorá sa vyčleňuje ako samostatná skupina naprieč množinami M1 

až M6), C a zo skupiny D len publikácie v nasledujúcich kategóriách: ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, 

AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN. 

D1 – váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

D2 – váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú  alebo umeleckú činnosť 

FA – váhy pre Fakultu architektúry na roky 2017 a 2018 

Dotácie 2018: 

Zohľadňujú sa roky 2015 a 2016; vzhľadom na veľkú diverzifikáciu váhových koeficientov a charakteru 

publikačnej činnosti FA STU a počty výstupov, navrhujeme jeden váhový koeficient pre každú kategóriu 

publikačnej činnosti. 
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METODIKA   2017  NOVÁ  METODIKA  2018 

 Skupiny a kategórie D1 D2 FA D1 D2 FA 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie     

vedecké monografie  AAB - domáce 0,50 1,00 * 1,20 0,50 1 1,20 

vedecké monografie AAA - zahraničné 0,50 1,00* 1,50 0,50 1 1,50 

štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch  ABB - domáce 
0,50 1,00 * 1,20 0,50 1 1,20 

štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch ABA - zahraničné 
0,50 1,00* 1,20 0,5 1 1,20 

kapitoly vo vedeckých monografiách  ABD - domáce 0,05 0,1 * 0,20 0,05 0,1 0,20 

kapitoly vo vedeckých monografiách  ABC -zahraničné 0,05 0,1 * 0,40 0,05 0,1 0,40 

Publikácie skupiny A1 indexované vo WoS      1,00 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie     

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

učebnice pre stredné a základné školy (BCB) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

skriptá a učebné texty (BCI) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, 

umelecké preklady publikácií a autorské katalógy (CAA, 

CAB) 

0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 

0,70 

prehľadové práce (EAI) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

odborné preklady publikácií (EAJ) 0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 0,70 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy, a pod.) 

(FAI) 

0,50 0,00 0,70 0,50 0,00 

0,70 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch      

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 1,00 
0,50až

6,00** 
1,40 1,00 

1,00 1,40 

odborné práce v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD) 1,00 
0,50až 

6,00** 
1,40 1,00 

1,00 1,40 

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch 

(CDC, CDD) 
1,00 

0,50až

6,00** 
1,40 1,00 

1,00 1,40 

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, 

prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok,… (AGJ) 

1,00 0,0*** 1,40 

1,00 1,00 1,40 



3 
 

 

METODIKA   2017  NOVÁ  METODIKA  2018 

 Skupiny a kategórie D1 D2 FA D1 D2 FA 

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú 

registrované v databázach WoS alebo Scopus 

   

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  (ADM, ADN) 

0,50 

0,25 

0,50až

6,00** 
0,95 

0,50 

0,25 

1,00 1,00 

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS  (BDM, BDN) 

0,50 

0,25 

0,50až 

6,00** 
0,95 

0,50 

0,25 

1,00 1,00 

Skupina D – Ostatné publikácie     

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach  
ACC 

ACD 

0,06  

0,03 

0,00     

0,00 

0,10  

0,10 

0,06 

0,03 

0,00 

0,00 

0,10 

0,10 

vedecké práce v ostatných časopisoch ADE,ADF 0,015 1,00 0,10 0,015 1,00 0,10  

vedecké práce v recenzovaných 

zborníkoch a monografiách  

AEC 

AED 

0,060 

0,030 

4,00  

2,00 

0,30 

0,10 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

0,30 

0,10 

abstrakty vedeckých prác 

v karentovaných časopisoch 
AEG,AEH 0,015 1,00 0,10 0,015 1,00 0,10 

publikované pozvané príspevky na 

vedeckých konferenciách 

AFA 

AFB 

0,060  

0,030 

4,00   

2,00 

0,30  

0,20 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

0,30 

0,20 

publikované príspevky na vedeckých 

konferenciách 

AFC 

AFD 

0,060 

0,030 

4,00  

2,00 

0,30  

0,20 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

0,30 

0,20  

Zborníky príspevkov z konferencií  

indexované vo WoS 

AFA,AFB, 

AFC,AFD 

     3,00 

abstrakty (pozvaných) príspevkov z 

vedeckých konferencií  

AFE,AFF, 

AFG,AFH 

0,015 

0,015 

1,00   

1,00 
0,05 

0,015 

0,015 

1,00 

1,00 
0,05 

zborníky abstraktov z konferencií 

indexované vo WoS 
 

  
 

  
0,50 

abstrakty vedeckých prác v časopisoch 

registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

AEM,AEN 0,015 1,00 0,20 0,015 1,00 0,20 

kapitoly v odborných knižných 

publikáciách 
BBA,BBB 

0,015 0,00 0,10 0,015 0,00 0,10 

kapitoly v učebniciach a učebných 

textoch 
BCK 

0,015 0,00 0,10 0,015 0,00 0,10 

heslá v odborných terminologických 

slovníkoch a encyklopédiách  
BDA,BDB 0,015 0,00 0,05 0,015 0,00 0,05 
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METODIKA   2017  NOVÁ  METODIKA  2018 

 Skupiny a kategórie D1 D2 FA D1 D2 FA 

odborné práce v ostatných  časopisoch BDE,BDF 0,015 0,00 0,05 0,015 0,00 0,05 

odborné práce v zborníkoch* BEE,BEF 0 0 0 
0,060 

0,030 
0,00 0 

abstrakty odborných prác z domácich a 

zahraničných podujatí   
BFA,BFB 0,015 0,00 0,01 0,015 0,00 0,01 

kapitoly v umeleckých monografiách, 

kapitoly umeleckých prekladov publikácií  
CBA,CBB 0,015 0,00 0,05 0,015 0,00 0,05 

umelecké práce a preklady v 

nekarentovaných časopisoch 
CDE,CDF 0,015 0,00 0,05 0,15 0,00 0,05 

 

        Váhy jednotlivých kategórií umeleckých výkonov (CREUČ) 

Váha kategórie Kategórie s danou  váhou 

12,00 ZZZ, ZYZ 

7,20 ZZY, ZYY 

6,24 ZZX, ZYX 

6,00 ZXZ, ZVZ, YZZ, YYZ 

3,60 ZZV, ZYV, ZXY, ZVY, YZY, YYY 

3,12 ZXX, ZVX, YZX, YYX 

3,00 YXZ, YVZ, XZZ, XYZ 

1,80 ZXV, ZVV, YZV, YYV, YXY, YVY, XZY, XYY 

1,56 YXX, YVX, XZX, XYX 

1,50 XXZ, XVZ 

1,00 YXV, YVV, XZV, XYV, XXY, XVY 

1,00 XXX, XVX 

1,00 XXV, XVV 

-0,50 záznamy, ktoré nemali byť predmetom evidencie (napr. zamestnanec na 
kratší pracovný čas) 

 

Informácie Knižnice FA STU: 

1) Knižnica FA uzavrela 19.02.2018 databázu CREUČ so zaevidovanými výstupmi umeleckej činnosti 

za rok 2017; pred uzávierkou boli záznamy skontrolovane garantmi EUCA za FA – niektoré výstupy 

boli navrhnuté na zvýšené kategórie. 
 

2) Na fakultu prišiel výstup za CREUČ 2016 – išlo o vyhodnotenie OHO po odvolaniach autorov 

(december 2017), ktorí nesúhlasili s vyradením/preradením svojich výstupov. Autorom a vedúcim 

ústavov sa poslal tento výstup s tým, že sa v opodstatnených prípadoch môžu ešte raz odvolať.  
 

Deadline zaslania 2. kola odvolaní je 02.03.2018. 
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Výsledok 1. kola odvolaní:  

Vyradené výstupy CREUČ 2016 – 9  (napr. grafický dizajn publikácií vyhodnotených ako katalógy  

študentských prác; výstavy študentských prác, nedokladovanie autorstva a i.); 

Preradenie do vyššej kategórie/uznanie výstupov doktorandov - 15  

3) K 31.03.2018 sa uzaviera evidencia EPC (publikačnej činnosti) za rok 2017(možno ešte 

doevidovať aj publikácie s rokom vydania 2016) a podľa štatistiky k 01.03.2018 máme za fakultu 

zaevidovaných 336 záznamov. 

Z uvedených dôvodov sme zaslali každému ústavu výstup so zaevidovanými záznamami 

publikácií a tiež so štatistikou počtov výstupov v danej kategórii, aby mali prehľad a v prípade, 

že niektoré publikácie nie sú zaevidované, aby nám čo najskôr postúpili podklady.   
 

Deadline: 23.03.2018. 

 

4. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (1. a 2. st. štúdia) a mobility (J. Ilkovič) 

 Prijímacie konanie na bakalárske študijné programy bolo ukončené. Prijímacia komisia na svojom 

zasadnutí dňa 21. februára 2018 prijala rozhodnutie o výsledkoch prijímacích skúšok a splnení 

ďalších podmienok na štúdium podľa akreditovaných študijných programov. Komisia odporučila 

dekanke fakulty, aby na štúdium po splnení všetkých podmienok prijímacieho konania boli prijatí tí 

uchádzači, ktorí splnili kvalitatívne kritéria prijímacej skúšky vyjadrené v bodoch v zmysle  

 

zverejnených podmienok pre prijatie (po zohľadnení výsledku v prípade rovnosti bodov viacerých 

uchádzačov) v nasledovnom vyjadrení: 

ŠP Architektúra a urbanizmus 

218 uchádzačov (posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 300) 

ŠP Dizajn 

46 uchádzačov (posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 384) 

o  na základe doterajších štatistických ukazovateľov sa dá predpokladať, že na štúdium sa 

zapíše cca 62 % prijatých uchádzačov,  

o druhé kolo prijímacích skúšok pre štúdium v AR 2018/2019 sa nebude realizovať. 

 Dopĺňanie sylabov predmetov v AJ: ešte stále je niekoľko predmetov, ktoré nemajú splnenú povinnosť 

doplnenia v zmysle ECTS a to aj napriek niekoľkonásobnej výzve na doplnenie chýbajúcich údajov 

v sylaboch predmetov AIS. 

 Bolo ukončené výberové konanie na Erazmus+, celý proces sa realizuje v prostredí AIS, prihlásilo sa 

cca 100 uchádzačov, momentálne je cca 75 vyplnených a uzavretých prihlášok. 

 Učiteľské mobility sú zosumarizované a personálne nominácie  budú zaslané na rektorát. 

 Včera bol na základe výzvy z R STU daný návrh na fakultný harmonogram tlače a podpisovania 

dokladov o absolvovaní štúdia v AR 2018/2018. Promócie sa budú konať 22.06.2018 o 9:00, 11:00, 

13:00 hod. 

 Podľa záverov Rady garantov budeme aj tento rok pokračovať v bilancovaní pedagogických výkonov 

podľa vzoru z minulého roka.  

o bilancovanie za LS 2015/2016: 15.02.2016 - 31.08.2016 

o bilancovanie za ZS 2016/2017: 01.09.2016 - 14.02.2017. 

 KD prorokovalo a schválilo návrh metodiky výpočtu pedagogických výkonov za kalendárny rok 2016 

pre účely delenia štátnej dotácie (rozpočtu) na rok 2018 a to podľa tzv. modelu č. 2. 

 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Dňa 06.03.2018 sa uskutoční stretnutie ohľadom prípravy verejného obstarávania akcie „Výmeny 

šindľovej strešnej krytiny objektu 207 v Banskej Štiavnici.“  

 Ing. Jastrabíková spracovala zápis do požiarnej knihy, ktorý sa týkal nedodania dokumentácie 

požiarnych uzáverov dodávateľom Prima invest. Ing. Jurčo, ako stavebný dozor, komunikuje 

s dodávateľom o možnostiach doplnenia. Podľa Ing. Jastrabíkovej je potrebná aj aktualizácia 

požiarnej charakteristiky, o ktorú bude požiadaná projektantka POZ z roku 2013 doc. Iringová. 
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 Po analýze plánu verejného obstarávania na výpočtovú techniku STU v roku 2018 sa manažér 

projektu UVP Martin Špaček a Ing. Frank, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, rozhodli pre 

obstarávanie cez EKS. Po ukončení verejných obstarávaní na výpočtovú techniku pre UVP FA 

27.02.2018 prebieha kontrola zhody dodávateľmi zaslaných produktových listov s opisom produktov 

vo verejnom obstarávaní. Dokumentácia bude poskytnutá riadiacemu orgánu na kontrolu po verejnom 

obstarávaní. 

 Z prostriedkov UVP FA na rok 2016 je vedúcim technického vybavenia plánovaný nákup techniky  

na prezentácie výstupov UVP. 

 Mestská časť Staré mesto vydala kolaudačné rozhodnutie k stavebným objektom na FA, FCHPT 

a rektorátu STU. V rozhodnutí povoľuje užívanie stavebných objektov realizovaných v rámci projektu 

debarierizácia. 

 Dňa 19.02.2018 bolo doručené vyjadrenie, zaslané Mgr. Evou Fančovičovou,  k poslednej NMS č. 5 

projektu Infra I. Výskumná agentúra schvaľuje poslednú NMS a zasiela informáciu k ukončeniu 

udržateľnosti projektu. 

 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Pripravuje sa rozpis rozpočtu na rok 2018 na mzdy; predpokladaná finančná čiastka potrebná  

na doktorandov v roku 2018 je cca 280 tis. €. 

 

 Vedúcim ústavov FA bol rozposlaný rozpis dodatku č.9 k Dotačnej zmluve na rok 2017. Pri rozpise  

na jednotlivé ústavy bola použitá schválená metodika rozdelenia programu 07711 pedagogika platná 

pre rok 2017. 

Uznesenie 1_09_VED_2018_03_06: 

Kolégium dekanky FA STU prerokovalo rozdelenie dotácie  podľa predloženého návrhu 

a súhlasí s jeho rozpisom čerpania a predložením na schválenie do AS  FA STU. 

 

 

7. Rôzne 

 Nadchádzajúce rokovanie KD je naplánované na 10.04.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

prof. akad. soch. Peter Paliatka                                         ....................................................... 

overovateľ zápisu      

             

 

 

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

Bratislava 06.03.2018 

 

 


