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 Zápis 04_KD_2016_04_12 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 12. 4. 2016 

 

 

P r í t o m n í:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

P r o g r a m:    

1. Informácie z Kolégia rektora (J. Ilkovič) 

2. Hodnotenie výkonov za roky 2011 - 2015 (Ľ. Vitková) 

3. Informácie prodekana pre VV 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 o pripravovanom rozpise rozpočte na rok 2016 (A. Karácsonyová) 

7. Rôzne. 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (J. Ilkovič) 

 Výročná správa o činnosti STU za rok 2015 -  KR schválilo 

 vyhodnotenie účasti STU v programe ERAZMUS+ mobility v AR 2014/2015 – KR vzalo na vedomie 

o došlo k výraznému nárastu účasti na pobytoch po ukončení štúdia na VŠ (účasť je možná do 1 roka 

po ukončení štúdia) – najviac takýchto účastníkov bolo z FA 

 rozpočet STU – úprava dotácie na rok 2016 – Dodatok č. 1 a Dodatok č.2 

o doplnková dotácia v rozsahu 2,7 mil. € pre STU – čiastka na dofinancovanie VŠ – bude schvaľovaná 

na AS STU, R-STU si vyčlenil ako rezervu 500 tis. €, ostatné peniaze budú rozdelené podľa 

rovnakého kľúča ako bol robený rozpočet STU na rok 2016, FA by dostala navyše 154 tis. € 

 návrh smernice rektora „Platový predpis STU“ – pojednáva o platoch tarifných, funkčných, nárokovateľných 

a nenárokovateľných čiastkach – návrh smernice bol prerokovaný, bude sa pripomienkovať 

 návrh na urovnanie súdneho sporu medzi spoločnosťou Novosedlík, spol. s r.o. a STU (rekonštrukcia 

suterénu na Bernoláku) - KR prerokovalo a vzalo na vedomie 

 návrh riešenia centrálnej správy nehnuteľností STU – KR návrh prerokovalo a odporučilo dopracovať návrh 

podrobnejšie so zapracovaním pripomienok 

 návrh na riešenie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) VTZE na STU – KR prerokovalo  

a odsúhlasilo navrhované riešenie 

       doc. Andráš: na rokovaní KR mal pripomienku k prerozdeleniu financií, nakoľko nebol použitý rovnaký kľúč, ako  

       pri rozdeľovaní hlavnej čiastky 

 

2. Hodnotenie výkonov za roky 2011 - 2015 (Ľ. Vitková) 

 vývoj rozpočtu od roku 2011 do roku 2016 – klesajúca krivka dotácie finančných prostriedkov pre VaV 

o pokles v roku 2016 spôsobili zlé výsledky akreditácie a zmena kritérií 

 

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

 14. 4. 2016 bude na FA STU prebiehať Učiteľská konferencia – začiatok osláv dvojitého výročia 70/40 

o požiadal o zabezpečenie účasti všetkých kolegov 

 finišuje realizácia publikácie Vzdelávanie architekta 

o jednotlivé ústavy budú oslovené za účelom finálnej korektúry – požiadavka na promptnú spoluprácu 

 

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

 doplnenie ďalších odborníkov pre štátne skúšky – z nich sa vyberajú oponenti záverečných prác 

 kontrola sylabov predmetov – všetko sa bude preklápať do AJ 

 do konca týždňa by mali byť zadefinované študijné plány v AJ 

 minulý týždeň prebehlo stretnutie so študentmi dizajnu, končí kontrola študijného programu Dizajn 
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 v súvislosti s ukončením semestra upozorňuje na to, že témy záverečných prác musia byť napísané malým 

písmom 

 vedúci prác nebudú dávať známku do AIS 

 známku študent získa obhájením záverečnej práce 

 bilancovanie pedagogických výkonov bolo urobené podľa schválenej metodiky 

 

 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 plán identifikácie celej STU - 3. 5. 2016 bude na R-STU kontrola rozpracovanosti 

 UVP – vybavené je laboratórium 3D tlače 

 dnes prebehlo za účasti p. rektora slávnostné ukončenie výmeny okien  

 v pondelok bol na FA minierazmus – skupina študentov stredných škôl 

 čakáme stanovisko KPÚ (p. Hermanová) k debarierizácii budovy FA STU 

 bola vypracovaná záverečná správa k projektu Infra 1 

 objednaných je 35 kusov nových roliet 

 

6. Informácie o pripravovanom rozpise rozpočtu na rok 2016 (A. Karácsonyová) 

 informácia o pripravovanom rozpise rozpočtu na rok 2016 

 

7. Rôzne 

Ľ. Vitková 

 informácia o účasti na konferencii WIETE v Aténach 

o prof. Špaček bol ocenený prezidentom inštitútu za dlhoročnú spoluprácu 

 na výstave Coneco 2016 boli ocenení arch. Salcer a arch. Kočlík, ktorých pavilón bol vyhodnotený ako 

najlepší na tomto ročníku výstavy 

 poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na spolupráci pri realizácií akcie výmena okien a otvorových výplní na 

budove FA STU 

 pozvanie na dnešnú vernisáž výstavy Obchodná na Obchodnej (prof. Stacho z VŠVU)   

M. Andráš 

 informácia z AS STU: p. rektor bude predkladať návrh na ďalšieho prorektora 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.                                     ....................................................... 

overovateľka zápisnice       

 

 

             

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

Bratislava, 12. 4. 2016 


