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Zápis 01_KD_2019_01_29 

z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 

zo dňa 29.01.2019 

 

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

 

P r o g r a m: 

1. Informácie z Kolégia rektora (dek. Gregor) 

o rozpočet STU, dovolenkové poukazy 

o hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU 

o hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na STU 

o rozvojový projekt „STU ako líder digitálnej koalície“ 

2. Informácie k dianiu na fakulte (dek. Gregor) 

o zvyšovanie platov, homeoffice, 1 týždeň plateného voľna nepedagogickým zamestnancom 

o vyhlásenie vedenia FA STU a predsedu AS FA STU 

3. Informácie k začiatku letného semestra (dek. Gregor a prod. Končeková) 

o Cena dekana 

o rozvrh (2 hod. na spoločné aktivity – Kolégium dekana, ústavné schôdze) 

4. Informácie k vzdelávaniu (prod. Končeková) 

o  Noc architektúry (+ Hravý architekt) 

o vyhodnotenie štátnic, skúškového obdobia 

o prijímacie konanie 

o metodika pedagogických úväzkov - začiatok diskusie (pedagogický tajomník Nahálka) 

5. Informácie k strategickým projektom, PR a sociálnej oblasti (prod. Brašeň) 

o bufet (Kolečko, študenti) 

o WiFi (Penta) 

6. Informácie k vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti (prod. Legény) 

o Fond architekta Emila Belluša – informácia o novom zložení, 2% 

o informácie o dátume a obsahu KONFUC 

o dlhodobý zámer 

o doktorandi, príprava vypisovania tém, počítače 

7. Informácie k medzinárodným vzťahom a rozvoju (prod. Morgenstein) 

o UNIKAN / pasportizácia budovy FA 

o úprava priestorov 

o rokovania s partnermi (Penta Real Estate, Ružinov, Staré mesto, BA, YIT) 

o informácia k príprave Erasmus+ projektov (FA VUT Brno, Belehrad) 

8. Rôzne 

 

      1.  Informácie z Kolégia rektora (dek. Gregor) 

 rozpočet STU 

o STU ako celok mala byť mierne v mínuse, v poslednom čase prišli ďalšie finančné prostriedky, 

takže situácia je oproti pôvodnému predpokladu lepšia 

 preplatenie dovolenkových poukazov 

o opatrenie sa týka iba rekreácií strávených na území Slovenska, podmienkou sú minimálne dve 

prenocovania; ak zamestnanec podá žiadosť, fakulta je povinná postupovať podľa platného 

zákona a finančnú čiastku preplatiť; momentálne na tento účel financie nemáme  

 hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti na STU 

o viaceré fakulty, vzhľadom na to, že úroveň uchádzačov klesá, zavádzajú nultý ročník 

o podiel zahraničných študentov na STU je 3,3 %, je snaha dostať sa na 10 % a to nie len v rámci 

programu Erasmus+, ale aj v rámci trvalého štúdia 

o vzhľadom na klesajúci záujem o štúdium na STU je pozitívnou informáciou, že všetci žiadatelia 

o ubytovanie na internátoch STU budú mať ubytovanie pridelené 

 hodnotenie úrovne vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na STU 

o  vedenie STU predstavilo draft hodnotenia úrovne vzdelávacej činnosti na STU 

o  STU ako celok zaznamenáva pokles úrovne, na FA STU má úroveň vedecko-výskumnej 

a umeleckej činnosti stúpajúcu tendenciu 
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o v celkovom prínose finančných prostriedkov sme však na tom najhoršie spomedzi všetkých fakúlt 

STU a prioritou je získavanie grantov 

o počet tvorivých pracovníkov na STU klesol o cca 16 % 

o po prvom ročníku opustí našu univerzitu 48 % študentov, po druhom ročníku 22 % študentov 

o v minulom roku sme prijali na FA cca 268 uchádzačov, zapísalo sa cca 168 študentov 

o  momentálne približne 8 % slovenských maturantov odchádza študovať do ČR 

 rozvojový projekt „STU ako líder digitálnej koalície“ (informáciu podal prod. Brašeň) 

o  tento projekt tvoria 4 hlavné aktivity, najvýznamnejšie sú inovácie v prepojení s IKT, v stredu 

30.01.2019 prebehne stretnutie s prorektorom Moravčíkom, ktorého sa za našu fakultu zúčastnia  

M. Uhrík, V. Šimkovič, V. Joklová a H. Pifko 

 

2. Informácie k dianiu na fakulte (dek. Gregor) 

 zvyšovanie platov, homeoffice, 1 týždeň plateného voľna nepedagogickým zamestnancom 

o na základe rozhodnutia vlády SR od 1.1.2019 dochádza k postupnému zvýšeniu platov všetkých 

pracovníkov; Pg a VV pracovníci majú zvýšenie o 10 %, nepedagogický pracovníci na ústavoch 

môžu mať zvýšenie percentuálne vyššie, alebo aj nižšie (ide hlavne o sekretárky) 

o dekanát, HS, Knižnica FA STU – navýšenie miezd súvisí so zmenou tabuliek, takmer všetci 

zamestnanci na týchto pracoviskách majú osobné ohodnotenie; ak niekomu po zvýšení o 10 % 

vyjde vyššia mzda, bude mu znížené osobné ohodnotenie 

o  v súčasnosti podľa pracovného poriadku STU musia všetci zamestnanci byť prítomní od 9:00 

hod. do 14:00 hod. na pracovisku; pripravuje sa fakultná smernica, aby tvoriví zamestnanci 

fakulty mohli pracovať aj doma (mimo pracoviska budú môcť tráviť max. 20 % ročného 

pracovného času) 

o nepedagogickým pracovníkom sa plánuje do  špecifického dodatku ku Kolektívnej zmluve na rok 

2019 zakomponovať 1 týždeň plateného voľna navyše 

 prof. Keppl upozornil, že máme dva druhy pracovníkov; od jedných fakulta kupuje výkon, 

od druhých kupuje ich čas 

 vyhlásenie vedenia FA STU a predsedu AS FA STU 

o Fakulta architektúry STU v Bratislave sa pripojila k stanovisku sesterskej FIIT a rovnako ako ona 

sa jednoznačne stavia na stranu vysokých škôl, ktoré odsudzujú nerešpektovanie elementárnych 

etických pravidiel, ktoré sa na akademickej pôde musia dodržiavať a ktoré vštepujeme našim 

študentom. Úplné znenie tohto vyhlásenia je zverejnené na fakultných web stránkach. 

 

3. Informácie k začiatku letného semestra (dek. Gregor a prod. Končeková) 

 Cena dekana 

o snaha o spropagovanie výkonov našich študentov 

o slávnostné vyhlásenie Ceny dekana bude 11.02.2019 o 15:00 hod. vo foyeri FA STU, všetci 

študenti, pedagógovia a zamestnanci sú vítaní, budú rozoslané pozvánky 

 rozvrh (2 hod. na spoločné aktivity – Kolégium dekana, ústavné schôdze) 

o utorok medzi 10:00 hod. a 12:00 hod. je voľno na odbore Architektúra 

o plánujeme zasadnutia Kolégia dekana robiť raz za 2 týždne 

o nasledujúce Kolégium dekana bude 12.02.2019 

o predbežný harmonogram aktivít bude zaslaný na ústavy 

o rokovanie VaUR FA STU bude 02.04.2019 

o rozvrh na LS 2018/2019 je pripravený - boli zapracované pripomienky jednotlivých žiadateľov 

o ateliéry - presunuté na pondelok popoludní a štvrtok (aby študenti mali dostatočný časový 

priestor); výnimka Bc. ateliér: utorok a piatok  

o v piatky bude aula voľná na rôzne podujatia 

 

4. Informácie k vzdelávaniu (prod. Končeková) 

 Noc architektúry (+ Hravý architekt)  

o Noc architektúry bude na FA 14.02.2019 

Úloha č. 1: 

 Zabezpečiť osoby (napr. doktorandov), ktoré zozbierajú práce na výstavu a po akcii práce 

zozbierajú a vrátia na ústavy 

 Zodpovední: vedúci ústavov FA STU  
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o súčasťou Noci architektúry bude aj výstava Hravého architekta, ide o medzinárodný formát, 

snažíme sa zapájať deti do tvorivého prostredia 

 vyhodnotenie štátnic, skúškového obdobia 

o pripravujú sa podklady na hodnotenie pedagogickej činnosti 

 prijímacie konanie 

o v dňoch 08.-18.01.2019 prebehlo prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia 

o  zúčastnilo sa 333 uchádzačov pre A+U, 99 uchádzačov pre D 

o plánovaný počet prijatia: 240 pre A+U, 30 pre D  

o prebehli vyhodnotenia prác, momentálne čakáme na výsledky scio testov 

o rozhodnutia budú zaslané poštou, ale dajú sa zistiť aj elektronicky 

o viacerí uchádzači na prijímacích pohovoroch neovládali slovenský jazyk 

 metodika pedagogických úväzkov - začiatok diskusie (pedagogický tajomník Nahálka) 

o výsledné posúdenia činnosti - rozsah daný hodinovou výmerou rozvrhu 

o aktivity zaradené do rozvrhu - množstvo poslucháčov aktivity 

o klasické triedenie aktivity na 7 skupín (ako bývalo aj predtým) 

o modelové skupiny - celkový počet študentov, ktorí majú aktivitu zapísanú 

 prof. Keppl podotkol, že 5-členná skupina študentov v inžinierskom stupni štúdia je, 

najmä pri diplomových prácach, nereálna z hľadiska menšieho počtu študentov na 

ústavoch 

Úloha č. 2: 

 pripomienky k metodike pedagogických úväzkov zaslať elektronicky prod. Končekovej 

 Termín: 08.02.2019 

 Zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

 

o otázky štátnych skúšok budú prehodnotené až po zasadnutí komisií pre štátne skúšky 

o v letnom semestri sú naplánované ďalšie štátne skúšky, tie študentom nabehnú dodatočne, nie 

všetky termíny boli plne obsadené, sú určené pre študentov, ktorí sa zúčastnili Erasmus+, alebo 

majú opravné termíny   

 

o do 31.01.2019 je termín podania prihlášok na Erasmus+ 

o študenti môžu odovzdávať aj svoje portfóliá, ktoré budú súčasťou prihlášok a budú hodnotené  

(v zmysle vyhlášky platnej od októbra 2018) 

 ateliéry 

o do 11.02.2019 – termín na dodanie návrhov na doplnenie zadávacieho hárku a na doplnenie 

informačných listov predmetov (jasne špecifikovať požiadavky odovzdania, podmienky na žiadosti 

o náhradné obhajoby, zvážiť záverečné hodnotenie a podmienky splnenia 

o  06.02.2019 o 9:00 hod. – návrh na stretnutie garantov AT prác pre LS A+U, A, U, treba 

skontrolovať informačné listy 

o  chceme zaviesť prieskumy – tie sú na FA definované ako kontroly rozpracovanosti 

o študentom vyplynie povinnosť na konci semestra počas 4 dní vystavovať svoje práce v určených 

priestoroch (vystavenie a prezentáciu si zabezpečia študenti) 

o  plánovaný termín 24.-26.05.2019 - v týchto dňoch bude škola sprístupnená širokej verejnosti 

 prebieha medzinárodná študentská súťaž Inspirelli Awards – jedná sa o návrh budovy českej ambasády 

v Etiópii,  víťazný návrh bude realizovaný, všetky informácie sú na web stránke FA STU 

 

5. Informácie k strategickým projektom, PR a sociálnej oblasti (prod. Brašeň) 

 bufet (Kolečko, študenti) 

 WiFi (Penta)  - informoval prod. Morgenstein 

 

6. Informácie k vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti (prod. Legény) 

 Fond architekta Emila Belluša – informácia o novom zložení, 2% 

o pracovali sme na resuscitácii Fondu architekta Emila Belluša (FaEB), hľadáme mimorozpočtové 

zdroje, snažíme sa získavať finančné zdroje, informáciu budeme posúvať smerom 

k zamestnancom i študentom, ktorí budú prijatí na štúdium 

o novým správcom FaEB sa stal RNDr. Juraj Paučula 
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o  na  prvom  zasadnutí správnej rady FaEB, ktoré prebehlo 21.01.2019, boli schválené tieto 

 tri projekty: 

 

 Žiadateľ Projekt Žiadaná 

suma 

Schválená 

suma 

Paulína 

Ebringerová 

Cena dekana FA STU 2019 – scéna podujatia: konštrukcia 

na plátno, pódium, baner 

6.000,00 6.000,00 

Magdaléna 

Kvasnicová 

Architektúra kláštorov a rehoľných domov – tlač publikácie 571,60 571,60 

Martin 

Varga 

Zimná škola Scola Telcz 2019 – cestovné, ubytovanie a 

strava pre účastníkov 

800,00 800,00 

SPOLU 7.371,60 

 

 informácie o dátume a obsahu KONFUC 

o učiteľská konferencia KONFUC 2019 bude 26.03.2019 od 9:00 do 14:00 hod. v miestnosti 005 

o téma konferencie: Skúsenosti s výskumom na FA STU: domáce a zahraničné výskumné, 

edukačné a umelecké projekty riešené na FA, štátne úlohy, kontakt s praxou, stáže 

o cieľom je priblížiť pozitívne aj negatívne skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu participácie na 

grantoch, poskytnúť odporúčania, zvýšiť informovanosť kolegov na FA ohľadom projektovej účasti 

a v stručnosti informovať o rôznych schémach grantových úloh ako aj o výskumných oblastiach, 

ktorým sa jednotlivé pracoviská venujú 

o  príspevky budú publikované v časopise ILFA  

 doktorandi, príprava vypisovania tém, počítače 

o plánujeme znížiť počet interných doktorandov zo súčasných prijímaných cca 15 na 10 – 12 

z dôvodu skvalitnenia ich výstupov a participáciu na vede a výskume, pedagogike, prípadne na 

projektoch Fakulty architektúry 

o od 01.01.2019 došlo k zvýšeniu vyplácaných štipendií na úroveň: 

 675,00 € do vykonania dizertačnej skúšky 

 786,50 € po vykonaní dizertačnej skúšky 

o v súčasnosti fakulta vypláca na štipendiá 30.000 € mesačne 

o  povinnosti doktorandov: výskumná činnosť, pedagogika, iné aktivity v prospech fakulty 

o  chceme pristúpiť k prísnejšiemu ročnému hodnoteniu doktorandov 

o  za účelom zlepšenia podmienok doktorandov na FA plánujeme pre nich dodať na jednotlivé 

ústavy nevyužité počítače z Banskej Štiavnice 

 

7. Informácie k medzinárodným vzťahom a rozvoju (prod. Morgenstein) 

 UNIKAN – univerzitný projekt, ktorý momentálne prebieha na FA s cieľom pasportizácie celej budovy  

o stretnutie zástupcov fakúlt na R STU prebehne 31.01.2019 

 úprava priestorov 

o hľadáme riešenie cez externých brigádnikov 

o ešte stále sú k dispozícii stoly a stoličky z darovaného nábytku – prípadný záujem o ne je možné 

nahlásiť mailom priamo prod. Morgensteinovi 

o prebehla akustická skúška vo foyeri našej fakulty 

 rokovania s partnermi (Penta Real Estate, Ružinov, Staré mesto, BA, YIT) 

o záujem spolupracovať na skvalitňovaní prostredia na FA, exkurzie, príležitostné prednášky 

architektov, podpora rôznych podujatí konaných pod záštitou týchto spoločností 

o Penta ponúkla investíciu vo výške cca 10 tis. €, ktorá by pomohla zlepšiť WiFi pokrytie na fakulte 

o rozbehnutie predĺženia spolupráce s Ružinovom, Starým mestom, Magistrátom mesta Bratislava 

o 22.–27.02.2019 bude prebiehať aktivita v meste Telč 
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 informácia k príprave Erasmus+ projektov (FA VUT Brno, Belehrad) 

o  pripravuje sa projekt strategického partnerstva s FA VUT v Brne a dvomi ďalšími uviverzitami, 

digitálna architektúra  a udržateľnosť  

 link na zdieľaný kalendár fakultných udalostí: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=d16v7pavqf1thq2g8uu4r04nuc%40group.calendar.goog

le.com&ctz=Europe%2FPrague 

 

8. Rôzne 

o Ing. Karácsonyová informovala o stave čerpania dovoleniek za rok 2018, vedúcim ústavov dodala 

tabuľky s prehľadom a vyznačenými zostatkami dovoleniek pre všetkých zamestnancov 

o Ing. Karácsonyová informovala o úprave platov od 01.01.2019 (znížil sa počet tarifných tried, zvýšil 

sa počet platových stupňov) 

o Ing. Karácsonyová - informácia o novelizácia zákona o verejnom obstarávaní a zmene finančných 

limitov 

 

o Mgr. Sýkorová 

 Evidencia umeleckej činnosti za rok 2018 je ukončená, počet zaevidovaných záznamov k 

29.01.2019 je 284. (Konečný počet zaevidovaných záznamov k 31.01.2019 je 290.) 

 Evidencia publikačnej činnosti za rok 2018 končí 31.03.2019. Momentálne prebieha korekcia a 

dopĺňanie príloh zaevidovaných záznamov. Stále je možné zaevidovať publikácie z roku 2018, 

ktoré vyšli s oneskorením. Taktiež je možné ešte odovzdať nezaevidované publikácie z roku 

2017, ktoré ešte zaevidované neboli a tiež vyšli s oneskorením. 

o  dek. Gregor 

 na našej fakulte je havarijný stav toaliet – kvestor STU prisľúbil príspevok vo výške cca 250 

tis. € na ich rekonštrukciu z fondu údržby a opráv STU 

 informácia o budúcom fungovaní bufetu – Kolečko, ktorý obsluhujú mladí ľudia so 

špecifickými potrebami 

o  doc. Rollová informovala o možnosti vytvorenia sociálneho podniku na fakulte 

 vzhľadom na nový rozpočet musíme spoločne hľadať všetky možnosti ďalších finančných 

zdrojov; je dôležité zapájať sa do ďalšieho vzdelávania 

 na ostatnom zasadnutí VR STU bol schválený návrh na vymenovanie Ing. arch. Štefana 

Polakoviča ako hosťujúceho profesora na našej fakulte 

 FA bola mimoriadne úspešná na vyhlasovaní výsledkov súťaže ABF – bakalár roka 

o na budúci rok budeme hostiteľmi tejto súťaže  

 

 Nasledujúce zasadnutie Kolégia dekana bude 12.02.2019 o 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.                                    ....................................................... 

dekan FA STU                                       

 

 

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.                                               ....................................................... 

overovateľ zápisu      

             

 

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

Bratislava 29.01.2019 
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