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Zápis 05_KD_2017_06_06 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 06.06.2017 

 

 

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 informácia z diania na FA (Ľ. Vitková) 

3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR(v zast. Ľ. Vitková) 

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) 

 Financovanie UVP STU je problematické – vyčleňuje sa 600 tis. € z rozpočtu (VaV) na jeho prevádzku. 

 Materiály  „Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Pokročilé materiály s inovatívnym potenciálom“ 

a „Študijné programy pre 3. stupeň na UVP STU – Modelovanie a simulácia v materiálovom a procesnom 

inžinierstve“ boli prerokované s pripomienkami. 

 Bol prerokovaný návrh dodatku k smernici rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na STU. 

 Bol prerokovaný návrh dodatku k vnútornému predpisu o pravidlách a podmienkach prijímania na štúdium 

na 1., 2. a 3. štupeň štúdia. 

 Boli prerokované ďalšie podmienky prijímania na štúdium troch bakalárskych študijných programov na 

STU, Ústave manažmentu. 

 Bol prerokovaný materiál „Letná univerzita pre stredoškolákov“ v súvislosti s organizáciou jej 9. ročníka. 

 Bola prerokovaná Výročná správa o hospodárení za rok 2016. Kolégium rektora odporučilo materiál 

predložiť na zasadnutie AS STU. 

 Bol prerokovaný návrh rozpočtu STU na rok 2017. Kolégium rektora odporučilo materiál predložiť na 

zasadnutie AS STU. 

 Rozpočet STU – rozpis dotácie UVP bol prerokovaný s pripomienkami. Materiál bude predložený na 

zasadnutie AS STU. 

 Kvestor STU informoval o aktuálnych súdnych sporoch, v ktorých jednou zo strán je STU. 

 Pror. Čičák informoval o výsledkoch stretnutia k novej platforme CREPČ II. 

 

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

 V dňoch 17.-21.7.2017 bude na FA STU prebiehať Letná univerzita pre stredoškolákov. Požiadavka na 

vedúcich ústavov o súčinnosť pri jej organizovaní. 

 

3. Informácie prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (v zast. Ľ. Vitková) 

 Bol vydaný Príkaz dekanky číslo 3_2017-P Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej 

a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2017 na FA STU. Príkaz je zverejnený na stránkach FA STU; 

o požiadavka na vedúcich ústavov, aby boli dodržané termíny uvedené v príkaze, 

o svoju umeleckú a publikačnú činnosť musia evidovať aj doktorandi. 

 Požiadavka na vedúcich ústavov, aby boli sledované všetky výzvy na projekty,  

 

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

 Obhajoby DP prebehli minulý týždeň, neboli žiadne zásadné problémy, prišli všetci pozvaní hostia; 

o  všetci študenti diplomové práce obhájili (A-114, U-6, D-28), 

o  hodnotenie prác bolo rôznorodé,  

o  poďakovanie všetkým vedúcim za spoluprácu, 

o  diplomové semináre boli neskoro známkované. 
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 Cena profesora Lacka – nominovaných bolo 18 prác – termín je v kolízii s ponukou na výstavu DP na 

Veľvyslanectve SR v Londýne (vybavuje P. Ebringerová). 

 Obhajoby bakalárskych prác – momentálne prebieha posudzovanie oponentmi. Obhajoby budú prebiehať 

9. a 10.6.2017; požiadavka na vedúcich ústavov, aby členom komisií na tieto dni neschválili žiadne 

dovolenky. 

 Požiadavka na vedúcich  ústavov, ktorí sú garantmi jednotlivých cien, aby súťaže prebehli do konca júna. 

 Výzva pre dizajnérov na zorganizovanie vlastnej ceny. 

 Druhé kolo prijímacích skúšok: 

o  13.06.2017 AU - cca 30 uchádzačov, 

o  14.06.2017 D – cca 4 uchádzači. 

 Následne prebehnú všetky ostatné prijímacie konania na ďalšie stupne štúdia. 

 Rada garantov FA STU bude zasadať 15.6.2017 o 10:30 hod.  

 

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Dňa 29.5.2017 začali stavebné práce druhej etapy projektu „Eliminácia architektonických, informačných 

a orientačných bariér na STU“ odovzdaním staveniska na FA STU. Do dnešného dňa bola realizovaná 

časť búracích prác v podpornom centre STU. 

 Víťazom verejného obstarávania na zdvižné plošiny pre projekt „Eliminácia architektonických, 

informačných a orientačných bariér na STU“ je spoločnosť Spig. Dodávateľ plošín bude svoje požiadavky 

koordinovať so spoločnosťou Prima invest. 

 Spoločnosť Gratex do dnešného dňa neodstúpila od zmluvy. Z tohto dôvodu nie je možné začať nové 

verejné obstarávanie na výpočtovú techniku pre UVP FA. Rektor STU informoval listom o stave riešenia 

situácie dekanku Vitkovú. 

 Dňa 31.5.2017 vedúci civilnej ochrany na R STU Ignác Chabroň informoval o plánovanej kontrole CO 

v júni 2017 na STU. Dokumentácia CO FA STU bola odovzdaná na kontrolu p. Chabroňovi. 

 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Bude vydaný príkaz dekanky na čerpanie dovoleniek v lete 2017. 

 Od 1.6.2017 sa zmenil Zákon o verejnom obstarávaní. Zvýšili sa finančné limity.  

  

7. Rôzne 

 Doc. Andráš informoval, že 7.6.2017 budú doplňujúce voľby do AS STU a zároveň skonštatoval, že 

študenti nemajú záujem o členstvo v AS. 

 Dek. Vitková poďakovala všetkým prítomným za spoluprácu pri organizovaní DAAD na FA STU. 

 Dek. Vitková informovala, že vo štvrtok 15.6.2017 bude na FA prebiehať Noc architektúry a požiadala 

vedúcich ústavov o spoluprácu s organizátormi pri jej príprave. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.                                 ....................................................... 

overovateľ zápisu      

             

 

 

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

Bratislava 06.06.2017 

 

 


