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Zápis 06_KD_2017_09_19 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 19.09.2017 

 

 

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

 

P r o g r a m:    

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

2. Informácie vedúcej Knižnice FA STU (K. Raitlová) 

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

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

6. Rôzne 

 

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

 Otvorila zasadanie a privítala nových členov KD, doc. Ing. arch. Janu Vinárčikovú, PhD., vedúcu ÚIV a Ing. 

arch. Pavla Paulínyho, PhD. vedúceho UDTAOP. 

 Informovala, že všetkým pedagogickým zamestnancom budú doručené nové platobné dekréty. 

 Požiadala vedúcich ústavov, na ktorých zamestnancom končia pracovné pomery, aby v dostatočnom 

predstihu podali žiadosti o vypísanie výberových konaní. 

 Poďakovanie za prípravu a realizáciu: 

o výstavy Slovenský rodinný dom v Umeleckej besede, 

o Arch days v Banskej Štiavnici, 

o výstavy Dizajn v pohybe v Múzeu dopravy, 

o vydanie zborníka Inšpirácie pre Trnavu. 

 Poďakovanie celému tímu za prácu na projekte „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných 

bariér na STU“. 

 Poďakovanie prod. Ilkovičovi za vypracovanie nového rozvrhu vyučovania a úspešné naštartovanie AR. 

 

2. Informácie vedúcej Knižnice FA STU (K. Raitlová): 

 Evidencia umeleckej a publikačnej činnosti: 

o Zo strany Knižnice FA STU smerom k vedúcim ústavov, pedagogickým a vedecko-výskumným 

pracovníkom je nastolená požiadavka priebežného nahlasovania publikačných a umeleckých 

výstupov vzhľadom na zložitejší spôsob evidencie publikačnej činnosti od 1.1.2018 do celoštátnehu 

systému CREPČ. 

o 15.12.2017 je konečný termín odovzdania všetkých podkladov na zaevidovanie výstupov do CREPČ 

(za rok 2017 aj 2016 - vydané oneskorene) a CREUČ (len za rok 2017), týka sa to zamestnancov so 

100% uväzkom a interných doktorandov. 

o Detailnejšie informácie sú uvedené v Príkaze dekanky  č.3_2017-P z 5.6.2017. Vedúcim ústavov bola 

predložená k 18.9.2017 štatistika počtu odovzdaných podkladov na ich evidenciu v CREPČ a 

CREUČ. Štatistiky sa budú predkladať na každom KD. 

 

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

 Informácie z rokovania Kolégia rektora, ktoré sa konalo 13.09.2017: 

o boli vyhodnotené postdoktorandské témy so začiatkom riešenia v roku 2017, 

o s pripomienkami bol prerokovaný návrh Smernice rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na 

STU v AR 2018/2019, 

o s pripomienkou bol prerokovaný Harmonogram prijímacieho konania na AR 2018/2019, 

o pror. Čičák informoval o novom schválenom Erasmus+ projekte – ICM v rámci výzvy 2017, zameraný 

na mobility študentov v krajinách okolo Číny, 

o bol prerokovaný návrh príkazu rektora Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených inšpekciou 

práce v roku 2017 s odporučením na jeho vydanie, 
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o bol prerokovaný návrh na grafickú podobu obálok študijnej literatúry vydávanej vo Vydavateľstve 

SPEKTRUM STU, ku ktorému bola zo strany FA vznesená požiadavka na možnosť 

pripomienkovania, 

o rektor STU: 

 informoval o potrebe začať sa zaoberať novým dlhodobým zámerom STU, 

 informoval, že podpísal určovaciu žalobu ohľadom ŠD Svoradov, 

 informoval, že došlo k vysporiadaní pozemkov v centre mesta, 

 pozval prítomných na oslavy 80. Výročia založenia STU, ktoré sú plánované dňa 

19.10.2017 v Redute. 

 

 Zápisy na štúdium na FA STU boli ukončené. Do 1. ročníka je k dnešnému dňu zapísaných 145 študentov 

na AU, 25 študentov na D. Celkovo došlo k navýšeniu o cca 7 % oproti minulému roku. 

 Tento týždeň majú ešte študenti priestor na doladenie výberových predmetov. Predmety, ktoré budú mať 

zapísaných menej ako 10 študentov, nebudú otvorené. 

 Pripravuje sa spoločný návrh troch fakúlt (FA, FChPT, SvF) na novú smernicu rektora o vzájomnom 

započítavané medzifakultných pedagogických výkonov. 

 Na web stránke bol 14.09.2017 zverejnený nový rozvrh vyučovania. Pristúpilo sa k blokovej výučbe. 

 Aula bode vo štvrtok voľná pre rôzne pedagogické i nepedagogické aktivity. Obsadenosť auly treba 

komunikovať s Mgr. Fülöpovou, pracovníčkou študijného oddelenia. 

 Ateliérové dni budú pre druhý ročník vo štvrtok, pre tretí ročník v piatok. 

 Zadania ateliérových prác treba študentom odovzdávať oproti podpisu. Formulár bude zaslaný elektronicky 

všetkým vedúcim ústavov. 

 Materiály týkajúce sa študijného poriadku boli zaslané 12.06.2017. 

 

 Prof. Keppl: sa  informoval na počet študentov zapísaných do druhého ročníka. 

 doc. Ilkovič: počet ešte nie je ustálený. 

 Prof. Keppl: sa  informoval na počet študentov v programe Erazmus+ 

 doc. Ilkovič: 17 študentov. 

 

4. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

 Dňa 14.09.2017začalo preberacie konanie na jednotlivé stavebné objekty projektu „Eliminácia 

architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“. Stavebný dozor Ing. Jurčo spracoval 

evidenciu vád a nedorobkov a bilanciu naviac prác pre konečnú fakturáciu. 

 Dňa 19.09.2017 začala posledná etapa „Rekonštrukcie OST v budove FA STU“. Boli osadené merače 

BAT a začatá skúšobná prevádzka. Odovzdanie diela je plánované na 20.09.2017. 

 Dňa 18.09.2017 bola odoslaná Ivorom Mečiarom inovovaná tabuľka výpočtovej techniky UVP FA. 

Niekoľko položiek softvérového vybavenia nie je možné obstarať z dôvodu dĺžky trvania licencií (menej ako 

5 rokov). Špecifikácia zariadení bude odsúhlasená zodpovedným riešiteľom projektu UVP na FA prof. 

Paliatkom. 

 Zodpovedná riešiteľka laboratória farby UVP FA STU bola projektovým manažérom Martinom Špačkom 

požiadaná o zdôvodnenie nezrovnalostí dvoch zariadení obstaraných v rámci projektu UVP. Stanovisko 

doc. Urlandovej bolo odoslané 13.09.2017 na R STU. Pri jeho neuznaní hrozí zneoprávnenie zariadení. 

 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Informácia o skončenej vnútornej kontrole zo strany rektorátu. 

 Informácia o prebiehajúcej kontrole NKÚ na STU. 

 Školenie k používaniu elektronickej pečate sa uskutoční 27.09.2017 (doc. Vitková, Ing. Lajčák, Ing. 
Karácsonyová). 

 Školenie k používaniu mandátneho podpisu sa uskutoční 06.10.2017 (vedúci ústavov, sekretárky, študijné 
oddelenie, určení pracovníci dekanátu) 

 Miesto zrušeného bufetu budú na FA štyri automaty (dva na kávu, dva na potraviny) umiestnené v jednom 
priestore oproti študijnému oddeleniu. 

 Referát Evidenciu a vyúčtovávanie domácich cestovných príkazov po odchode V. Lenharčíkovej 

prInformácia o zmene referentky, ktorá eviduje a vyúčtováva domáce CP. 

 Informácia o čerpaní tovarov a služieb z prostriedkov pedagogiky a vedy a výskumu za rok 2016 – tieto 

prostriedky je nutné dočerpať. 
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6. Rôzne 

 Doc. Lukáč: navrhol, aby sme študentov začali vyučovať aj slušnému správaniu tým, že na pozvánku na 

imatrikuláciu bude pripísaný aj povinný dress-code. 

 Prof. Kováč: informoval, že zachytil správu o uskutočnenej akreditácii škôl. V príspevku sa dekan SvF prof. 

Unčík vyjadril, že SvF má akreditáciu aj na architektúru. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.                                         ....................................................... 

overovateľka zápisu      

             

 

 

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

Bratislava 19.09.2017 

 

 


