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Zápis 05_KD_2015_06_09 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 09.06.2015 

 

 

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 prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR (R. Špaček) 

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. 

 

 

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

 Otvorila zasadanie, privítala prítomných. 

 Za overovateľku zápisnice určila doc. Rollovú. 

 Informovala, že bola schválená Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá  nadobudla účinnosť 1. júna 2015. 

 Informovala, že bola vydaná Smernica dekanky číslo 5_2015 – S Výkonové štandardy v oblasti pedagogiky, 

vedy a umenia na Fakulte architektúry STU v Bratislave, ktorá nadobudla účinnosť 9. júna 2015.  

o požiadala vedúcich ústavov a kabinetov FA STU, aby o tejto smernici informovali všetkých 

zamestnancov a aby zamestnanci svojim podpisom potvrdili, že o smernici boli informovaní. 

 Informovala o ponuke mesta Trnava na spoluprácu s FA STU. 

 V súťaži Národná cena za produktový dizajn 2015 získal cenu poroty projekt Flowers for Slovakia: Lost & 

Found by Vitra z Ústavu dizajnu FA STU. 

 08.06.2015 začal na Laurinskej ulici Bratislava Design Week – Medzinárodný festival súčasného dizajnu 

 

 

Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Informoval, že bez problémov prebehli obhajoby diplomových prác, 
o všetci členovia skúšobných komisií boli prítomní, 
o niektoré posudky doposiaľ nie sú vložené v AIS, 
o dnes prebieha tlač diplomov. 

 V rámci hodnotení diplomových prác prebehla nominácia na Cenu prof. Lacka, ktorú tento rok zastrešuje 
UAOB. 

 Promócie sa uskutočnia 26.06.2015 v Aule Emila Belluša, 
o  budú prebiehať v štyroch skupinách o 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod. 

 Termín hodnotenia bakalárskych prác: 09.06.2015, 10.00 hod. 

 Súťaž o Cenu prezidenta združenia ABF Slovakia bola vyhlásená pred 14 dňami. Novým prezidentom ABF sa 
stal prof. Kopáčik. Tento ročník súťaže organizačne zastrešuje FA STU. 

 05.06.2015 sa uskutočnila slávnostná repromócia absolventov po 50-tich rokoch. 
 
 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 02.06.2015 prebehlo preberanie I. etapy  akcie“ Výmena okien a otvorových výplní“. Preberania sa zúčastnil 

za objednávateľa stavebný dozor Ing. Jurčo, za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Krajčovič. Ing. Jurčo pripravil 

zápis zo stretnutia so zoznamom zistených vád a nedorobkov. Tie budú odstránené v následnej etape 

projektu. 

 Do 15.07.2015 bude ukončená II. etapa výmeny okien. 

 Projekt STU – príprava rozvojového projektu STU zameraná na debariérizáciu fakúlt STU (odborná garancia 
projektu CEDA FA STU). Stretnutie s riaditeľom PS STU Ing. Jozefom Benkom ohľadom doplnenia 
dlhodobého zámeru STU bodom o vytváraní podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami. 
Príprava rozpočtov stavebnej časti debariérizácie ľavého krídla budovy FA. Napĺňanie projektovej schémy 
doc. Leou Rollovou a doc. Zuzanou Čerešňovou. 
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Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Upozornila, že na ekonomické oddelenie chodia faktúry bez objednávok. Žiada, aby bola vždy vytvorená 
objednávka v systéme Magion z dôvodu správneho určenia finančného zdroja pre úhradu. 

 K parkovaniu počas promócie dňa 26.06.2015 bude zaslané usmernenie. 
 
 
 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.               ....................................................... 

overovateľka zápisnice      

 

 

 

             

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

Bratislava, 09.09.2015 

 

 

 

 

 


