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Zápis 05_KD_2018_05_15 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 15.05.2018 

 

 

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. Súhrnná správa o činnosti a výsledkoch za dve funkčné obdobia vedenia FA STU (R. Špaček) 

4. Informácie a pokyny k obhajobe záverečných prác (J. Ilkovič) 

5. Informácie a pokyny k ukončeniu LS 2017/2018 a príprave ZS 2018/2019 (J. Ilkovič) 

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

8. Rôzne 

 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

 Informácia o návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novely 

vysokoškolského zákona. Schvaľovanie zákonov je plánované počas leta s účinnosťou od 01.09.2018. 

Akreditačná komisia má byť v budúcnosti menovaná z úrovne MŠ. 

 Informácia o príprave nových výziev  na predkladanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

EÚ. 

 Informácia o potrebe prípravy rozvojovej stratégie univerzity, ktorá bude potrebná pre väčšinu 

vyhlásených výziev. 

 Bol prerokovaný harmonogram tlače, podpisovania dokladov o absolvovaní štúdia a promócií v AR 

2017/2018 a imatrikulácií v AR 2018/2019. 

 Pror. Čičák prezentoval analýzu súladu s GDPR na STU. Nové nariadenie nadobudne platnosť 

25.05.2018 a platné bude pre všetky subjekty bez výnimky. Jedná sa o sprísnenie ochrany osobných 

údajov. Zodpovední pracovníci budú zaškolení. Dôležitá je aj ochrana študentov, špeciálne zverejňovanie 

ich prác v rámci internetu aj v printových formách. 

 Bolo prerokované pôsobenie hosťujúcich profesorov a docentov z externého prostredia na STU. 

 16.05.2018 je zvolané mimoriadne zasadnutie VR STU. 

o  Prod. Špaček: platný zákon pozná kategóriu školské dielo. 

o  Prod. Ilkovič: súčasný stav je taký, že každá študentská práca má mať písomné zadanie. 

 

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

 Informácia k žiadostiam o vypísanie VK. 

 Informácia o výstave diplomových prác v rámci DAAD – požiadavka na súčinnosť; 

 31.05.2018 - inštalácia 

 04.06.2018 - deinštalácia 

 DAAD na FA robíme kvôli PR fakulty, zviditeľneniu fakulty, pritiahnutiu študentov. 

Požiadavka na ústretovosť čo sa týka parkovania. Všetci zamestnanci FA STU budú mať na Urban 

market voľný vstup. 

 

3. Súhrnná správa o činnosti a výsledkoch za dve funkčné obdobia vedenia FA STU (R. Špaček) 

 Žiadny z ústav ešte nedodal bilančnú správu o činnosti za dve funkčné obdobia. Zatiaľ prišiel materiál iba 
od prof. Gregora za Banskú Štiavnicu.  
V zmysle mailu, ktorý na všetky ústavy rozoslala Ing. arch. Dorotjaková, ústavy svoju sumarizáciu činností 
za dve funkčné obdobia spracujú a dodajú v požadovanej forme do 21.05.2018 do 12:00 hod.  

 V stratégii VaV sa začal používať pojem „domény inteligentnej špecializácie“. 
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4. Informácie a pokyny k obhajobe záverečných prác (J. Ilkovič) 

 Informačný „balík“ bol rozoslaný vedúcim ústavov a na sekretariáty ústavov. Je potrebné, aby vedúci 

ústavov dohliadli na včasné vkladanie posudkov vedúcich prác a oponentov do AIS. V končiacom ročníku 

sú študenti, ktorí majú zapísané predmety z iných semestrov, resp. výberové predmety. Z dôvodu 

prípravy agendy na šo je potrebné, aby mali včas zapísané všetky výsledky v AIS.  

 Pri bakalárskych prácach sú termíny odovzdania nasledovné: 

o 28.05.2018 do polnoci v elektronickej forme,  

o 29.05.2018 v tlačenej forme. 

 05.a 06.06.2018 budú prebiehať obhajoby bakalárskych prác vo všetkých ŠP. 

 Po ukončení opravných termínov v skúškovom období LS je potrebné, aby garanti predmetov doručili 

v papierovej forme podpísané skúškové správy na študijné oddelenie. 

 Garantom súťaže o Cenu prof. Lacka bude ÚABB. 

 Súťaž ABF Slovakia tento rok organizuje SvF, najskôr však musia prebehnúť fakultné kolá. 

Organizátorom na FA je ÚAOB. 

 Zápisy výsledkov skúšok a zápočtov je potrebné uzavrieť do 30.06.2018 – potom sa systém uzavrie. 

 Dnes sa otvára systém na registráciu predmetov na ďalší AR 2018_2019 (tzv. predregistrácia predmetov) 

 

5. Informácie a pokyny k ukončeniu LS 2017/2018 a príprave ZS 2018/2019 (J. Ilkovič) 

 Na zasadnutí Rady garantov bude schvaľovaný harmonogram AR 2018/2019.  

o Je predpoklad, že rozvrh na ZS bude vypracovaný podľa modelu z aktuálneho AR, t.j. ateliérové 

dni budú utorky a štvrtky (okrem prvého ročníka bc štúdia). 

o Začiatok AR 2018/2019 bude 17.09.2018, imatrikulácia bude ešte pred samotným zahájením na 

STU. 

o 02.11.2018 bude rektorské voľno. 

o Po zimnom skúškovom období budú jarné prázdniny v dĺžke trvania jeden týždeň. 

 

6. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Profesor Paliatka odoslal 09.05.2018 dokument „Využitie infraštruktúry“, dokumentujúci využitie zariadení 

UVP na FA STU, projektovému manažérovi Martinovi Špačkovi. 

 Na stretnutí v piatok 11.05.2018, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici ohľadom prípravy zmluvy akcie 

„Výmena šindľovej strešnej krytiny objektu 207“, boli dohodnuté zmluvné podmienky a termín dodávky. 

Zmluvu je potrebné odsúhlasiť zástupcami rektorátu STU. Stavenisko bude odovzdané v júni, hneď po 

zverejnení zmluvy. Fakturácia bude rozdelená na dve faktúry,  vzhľadom na čerpanie grantu MK SR. 

 Zástupca spoločnosti Prima invest Ing. Jakab obhliadol 15.05.2018 reklamáciu na realizáciu omietok 

v miestnosti 418. 

 Spoločnosti Pamstav bola Ing. Benkom z R STU zaslaná reklamácia strechy objektu 206 v Banskej 

Štiavnici. 

 Dňa 21.05.2018 sa uskutoční „Priebežná kontrola na mieste“ skupiny prístrojov UVP FA. Riešitelia 

projektu UVP boli vyzvaní na prípravu prístrojov, prístrojových denníkov a laboratórií na kontrolu, 

potrebná je ich účasť pri kontrole v laboratóriách. 

 Vedúca projektu debarierizácie doc. Rollová žiadala o odomknutie chodby UVP FA, tak aby bol umožnený 

bezkolízny prechod študentov so špecifickými  potrebami. Stav mohol viesť k zneoprávneniu projektu. 

Vedenie FA STU žiadosť odsúhlasilo. 

 Dňa 18.04.2018 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom HaZZ v Bratislave pplk. Ing. Martinom Bláhom, 

ktorý inicioval spoluprácu na workshope. Zadaním budú rekonštrukcie a novostavby hasičských staníc. 

 Pre potreby udržateľnosti projektu UVP FA je potrebné aktívne zapojenie riešiteľov a doktorandov do 

výskumných projektov a dôsledné zaznamenávanie aktivít v prístrojových denníkoch. 

 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Vo štvrtok 10.05.2018 sa uskutočnilo zasadnutie AS FA STU, na ktorom bol schválený dodatok číslo 9 – 

navýšenie miezd zo zostatku rozpočtu 2017 bolo rozdelené metodikou rozpočtu 2017 medzi jednotlivé 

ústavy na odmeny. Čerpanie týchto prostriedkov je treba ukončiť do 30.11.2018. 

 Bol schválený rozpis rozpočtu na rok 2018, na ústavoch sú nevyčerpané prostriedky na TaS za rok 2017, je 

bezpodmienečne nutné ich minúť najneskôr do 30.11.2018. 
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 Rôzne 

Mgr. Paulína Ebringerová: 

o Na zasadnutí vedenia FA STU bola schválená akcia Urban Market a DAAD 2018 v termíne  

01.-03.06.2018 (piatok - nedeľa). Od štvrtka 31.05.2018 od 12:00 hod. bude postupne prebiehať 

inštalácia (od voľných priestorov foyer po vyššie poschodia).  

o Urban Market bude prebiehať v týchto priestoroch: 05, 06,117, 119, 224, 225, 227, 229, 333, 335, 

424, 426, 427, 431, 432, 435, chodby, foyer, aula, študovňa, kotolňa, respírium ÚUaÚP a ÚIV. . 

o Všetci zamestnanci FA STU budú mať na akciu vstup ZDARMA. Pri vstupoch budú mať organizátori 

akcie zoznam zamestnancov.  

o Z dôvodu inštalácie pódia a potrebnej plochy parkoviska bude od štvrtka 31.05.2018 od 12:00 hod. 

ZAKÁZANÉ parkovanie na parkovisku FA STU. Parkovisko je v prenájme o.z. Čerstvé ovocie.  

 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

PhDr. Kristína Raitlová                                                      ........................................................ 

overovateľka zápisu      

             

 

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

Bratislava 17.04.2018 


