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Zápis 10_KD_2019_10_08 
z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 

zo dňa 08.10.2019 
 
 

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

1. Informácie z Kolégia rektora a o dianí na STU (P. Gregor) 
2. Informácie o dianí na fakulte (P. Gregor)  
3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň)  
4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)  
5. Informácia prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)  
6. Informácie prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (P. Morgenstein)  
7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)  
8. Rôzne 
 
 

       Jednotlivé body rokovania sú podrobne rozpracované v prezentácii, ktorá je zverejnená na: 

https://www.fa.stuba.sk/sk/odbory-akademicky-senat-tlaciva.../zapisnice-zo-zasadnuti-

kolegia-dekana.html?page_id=2702 
 

1. Informácie z Kolégia rektora a o dianí na STU (P. Gregor)   

 informácia o sprístupnení služieb G-suite for Education podal vedúci VS Ing. Kuruc 

 s pripomienkami bol prerokovaný návrh doplnenia Smernice rektora – Pravidlá 
implementácie a administrácie projektov na STU 
 

2. Informácie o dianí na fakulte (P. Gregor) 

 výjazdové zasadnutie Kolégia dekana bude 29. – 30.10.2019 v Kočovciach 
o odchod z Bratislavy v utorok cca 13:00 hod. 
o návrat do Bratislavy v stredu cca 15:00 hod. 
o hlavným bodom programu rokovania budú pripomienky k metodike hodnotenia 

výkonov zamestnancov v oblastiach pedagogika a veda a výskum 

 pripravuje sa smernica dekana o pravidlách vykonávania práce z domu – Home Office 
o na FA sa uvažuje s 20% celkového objemu práce – cca 1 deň v týždni a do  

budúcna i viac v závislosti od priebehu rokovaní dekana FA STU (P. Gregor 
s rektorom STU (M. Fikar) 

 uvažuje sa o možnosti zriadenia nových odborov na FA STU a o zmene názvu fakulty   
o v budúcnosti sa naskytá perspektíva zriadenia viacerých nových odborov na FA 

v súlade s plnením akreditačných kritérií 
o do budúcna sa uvažuje  so zmenou súčasného názvu fakulty na Fakultu 

architektúry a dizajnu 
 

3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň) 

 05.11.2019 - prebehne na FA STU prezentácia pre študentov stredných škôl z BSK   
akcia pod názvom „Deň študentov BSK“ 
o  pri tejto príležitosti bude aj výstava vo foyeri našej fakulty 
o  bude potrebná súčinnosť interných doktorandov 
 

4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková)  

 informácia o počte prijatých študentov do 1. roč. Bc. štúdia 

 neustále sa znižuje počet študentov nastúpených na pobyt v rámci Erasmus+ 

 informácia o doterajšom využití miestností určených na výučbu Vertikálnych ateliérov   

 do 18. 10. 2019 je potrebné nahlásiť prod. Morgensteinovi chýbajúce nábytkové, 
technické a iné vybavenie  v miestnostiach určených na výučbu  

 15.10.2019 o 10:30 hod. sa bude konať stretnutie vedúcich a vyučujúcich Vertikálnych 
ateliérov a garantov predmetov  
o  takéto stretnutia pod názvom „Ateliérovky“ budú prebiehať na FA pravidelne 

 14.11.2019 prebehne na našej fakulte akcia „FA OPEN“, bude potrebná súčinnosť 
interných doktorandov  
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5. Informácia prodekana pre vedu a výskum (J. Legény)  

 vyhodnotenie obsadenia post dok miest na STU v roku 2019 

 vedec roka STU za rok 2019 - vyhlásenie finančne dotovanej ceny 
o  návrhy na nomináciu / prihlášky je potrebné odovzdať do 25.10.2019 p. 

Šubinovej na odd. VaV, info na: 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospra
vne/zasadnutia_kr/10_Vedec_roka_STU_vyhlasenie_2019-10-07.pdf 

 informácia o udelení titulu: Vedec mesiaca a Umelec mesiaca na FA STU za 
september 2019 
 

6. Informácie prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (P. Morgenstein) 

 nutnosť dočerpať mobility  v rámci programu Erazmus+ za rok 2018-2019  
s realizáciou do 5. mája 2020 
○   FA má okrem doteraz nominovaných troch mobilít k dispozícii  2 prídavné mobility 

                          ○   nahlasovanie záujmu do 22. 10. 2019  u pani Kaločajovej 

 k dispozícii sú i voľné ponuky pre doktorandov a učiteľov v rámci programu Erazmus+ 

 pripravuje sa aktualizácia pasportizácie budovy FA 
 

7. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)  

 k 1.9.2019 prebehla valorizácia miezd pedagogických a VV pracovníkov a študentov 
doktorandského štúdia 
 

8. Rôzne: 

 prof. Kováč: 
o  navrhol, aby sa VA, čo sa týka majetku, oddelili od ústavov 

 
 Dôležité termíny: 

 15.10.2019 o 10:30 hod. – stretnutie všetkých vedúcich Vertikálnych ateliérov 
a garantov predmetov, ktoré sa vo VA vyučujú 

 do 18.10. 2019 – nahlásiť prod. Morgensteinovi chýbajúce nábytkové, technické a iné 
vybavenie  v miestnostiach určených na  výučbu  

 do 22.10.2019 – nahlásiť p. Kaločajovej záujem o realizáciu mobilít z programu 
Erazmus+ 

 22.10.2019 – Rada garantov  
 25.10.2019 – termín odovzdania prihlášok - Vedec roka STU za rok 2019  
 29.-30.10.2019 – výjazdové zasadnutie KD v Kočovciach 
 05.11.2019 – Deň študentov BSK - prezentácia STU študentom stredných škôl z BSK + 

výstava vo foyeri, bude potrebná súčinnosť interných doktorandov) 
 14.11.2019 – FA OPEN (bude potrebná súčinnosť interných doktorandov) 

 
 Úlohy: 
1. Vyriešiť Čl.1 prevádzkového poriadku FA STU, ktorý pojednáva o vstupe do budovy FA STU.  

Zodpovedný: dekan 
Termín: do 22.10.2019 
 

2. Preštudovať návrh smernice rektora o používaní talárov a insígnií na STU.  
Zodpovedná: Ing. Fabriciová 
 
 
 
 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.                                         ........................................................ 
dekan FA STU         
 
 
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.            ........................................................ 
overovateľ zápisu 
                               
 
zapísala: Jana Rafčíková                                                         ........................................................ 
Bratislava 08.10.2019 


