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Zápis 05_KD_2019_04_02 

z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 

zo dňa 02.04.2019 

 

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. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková) 

3.1 metodika rozpisu dotácie pre rozpočet FA – pedagogické výkony 

3.2 informácia o plánovaných prieskumoch na FA  

3.3 informácia o priebehu odovzdávania a vystavovania DP 

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

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

6. Rôzne 

 

 

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

 rektor by rád urobil zmeny v rozpočte, aby sme viacerí boli motivovaní podávať vynikajúce výkony 

 vyčlenené sumy 600 tis. € a 1 mil. € by po rozdelení podľa určitých kritérií nešli na fakultu, ale priamo 

výskumným tímom 

 momentálne prebiehajú rokovania rektora s dekanmi o konečnej verzii metodiky rozpočtu 

 z fondu obnovy STU by mala byť podporená rekonštrukcia toaliet na FA STU 

 

2. Informácie o dianí na fakulte a STU (dek. Gregor) 

 pripomenul všetkým vedúcim pracovníkom, že 31.03.2019 uplynul termín na odovzdanie majetkových 

priznaní za rok 2018  

 minulý týždeň úspešne prebehla konferencia učiteľov 

o začiatok diskusie o tom, akým spôsobom si dokážeme efektívnejšie vymieňať informácie 

o v pláne je zriadiť úložisko prednášok a prezentácií 

 opakovaná požiadavka na včasné odovzdávanie formulárov na evidenciu do CREUČ a CREPČ 

 Umelec mesiaca (za marec 2019): M. Kusý, P. Paňák, R. Bakyta (3. miesto v súťaži ARTCAMPUS)  

 Vedec mesiaca (za marec 2019): J. Pohaničová, P. Vodrážka (monografia  #Harminc) 

 na ostatnom rokovaní AS STU predložil rektor STU návrh na nových prorektorov, všetci boli schválení 

o za FA bude členkou vedenia STU doc. Vitková, ktorá bude mať na starosti PR 

 14.06.2019 bude na FA rozlúčka s diplomantmi – JUNIÁLES, na ktorý budú pozvaní všetci diplomanti 

a všetci zamestnanci fakulty 

 

3. Informácia prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková) 

3.1 metodika rozpisu dotácie pre rozpočet FA – pedagogické výkony 

o bol dokončený návrh metodiky rozpočtu podľa pedagogických výkonov jednotlivých ústavov, budú  

sa zohľadňovať roky 2017 a 2016 

dek. Gregor: čo sa týka výkonov ústavov ideme ako keby po starom, len tento semester sa vyrátajú 

individuálne výkony každého jedného zamestnanca za rok 2018, ktoré budú použité na určité 

hodnotenie zamestnancov a v budúcom roku v budúcom rozpočte bude výkon ústavu rátaný ako 

súčet individuálnych výkonov jednotlivých zamestnancov 

3.2 informácia o plánovaných prieskumoch na FA  

o prieskumy na FA budú prebiehať od 24. do 26.05.2019, inštalácia prebehne deň vopred,  

t. j. 23.05.2019, prezentované budú všetky práce okrem bakalárskej, študenti sú povinní práce 

nainštalovať, odprezentovať a zabezpečiť deinštaláciu 

o ide o verejné prieskumy, škola bude otvorená pre širokú verejnosť 

3.3 informácia o priebehu odovzdávania a vystavovania DP 

o diplomanti budú mať špeciálne vymedzený priestor vo foyeri fakulty, o podrobnostiach boli 

informovaní na Káve s dekanom  
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o DP sa najprv zavesia do AIS, následne sa odovzdávajú v printovej podobe, 23. najneskôr 24.5. musia 

byť DP vystavené vo foyeri 

o plagát bude mať tento rok rozmer 700 x 1500 mm 

o plagáty budú visieť aj počas obhajob DP 

o študenti sú povinní plagáty si nafotiť 

o práce navrhnuté na Cenu prof. Lacka budú označené nálepkami 

o najlepšie práce budú vystavené aj počas promócií 

o do promócií bude vytlačený katalóg diplomových prác (podklady podľa pokynov spracujú jednotlivé 

ústavy, za fakultu práce zosumarizuje P. Ebringerová) 

o obhajoby budú verejné - cca 45 min. jeden študent 

o výzva na dodanie návrhov na nových členov do obhajobných komisií; členovia komisií budú dostávať 

pozývací list od dekana fakulty 

o študenti budú do komisií náhodne generovaní elektronicky – aby boli rovnaké kritériá pre všetkých  

o informácie o prieskumoch a odovzdávaní záverečných prác dostanú študenti elektronicky 

o plánuje sa ešte jedno stretnutie, na ktorom budú študentom dané informácie o prieskumoch 

o 09.04.2019 sa uskutoční neformálne informačné stretnutie s prvákmi, budú zodpovedané anonymné 

otázky, ktoré prišli na: podnety@fa.stuba.sk 

prof. Paliatka: žiada, aby študenti mali aj povinnosť zabezpečiť deinštaláciu vystavených prác a aby  

práca konkrétneho študenta bola premietaná na plátno počas odovzdávania jeho diplomu 

doc. Bacová: sa pýta, ako sa o tom dozvie verejnosť 

 prod. Končeková: všetko bude spropagované prostredníctvom štandardných médií 

prof. Kováč: informoval, že na ÚUÚP si udržujú zbierku prác na CD a pýtal sa ako je to so súhlasom 

na zverejňovanie diela 

o informácia o povinnosti archivovať DP a diskusia o možných spôsoboch archivácie DP 

 

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

 bolo zistené poškodenie nových Techo stolov neopatrným rezaním bez podložiek v miestnosti 05 

počas prípravy aktuálnej výstavy; je bezpodmienečne nutné apelovať na študentov, aby dbali na 

ochranu majetku fakulty 

prod. Končeková: vedenie zabezpečí zakúpenie rezacích podložiek pre všetky ústavy fakulty 

 informácia o možnosti využitia veľkokapacitného kontajnera ešte do konca tohto týždňa; do 

pristaveného  kontajnera je možné vyhodiť aj vyradený nábytok 

 informácia o priebehu a stave vypratávania skladov v suteréne – poďakovanie za súčinnosť pri 

triedení vecí; ešte je potrebné vypratať priestory na ľavej strane  

dek. Gregor: informoval o myšlienke vytvoriť v bývalých skladovacích priestoroch veľký spoločný 

ateliér 

 požiadavka na vedúcich ústavov na spoluprácu pri identifikácii výstavných panelov – podľa 

premietnutých fotografií – do konca tohto týždňa 

 

5. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)  

 kontajnery na odpad je potrebné využiť do konca tohto týždňa – t.j. do 05.04.2019 

 

6. Rôzne: 

 dek. Gregor: 

 momentálne sa rieši perspektíva fakulty a jej ďalší rozvoj  

 dnes na rokovanie VaUR FA bude na schválenie predložený nový akreditačný spis na habilitácie 

a inaugurácie 

 najväčší problém je, že pokiaľ MŠ nezvýši finančný prídel na vysoké školy, tak sa nikam 

nepohneme 

 ako jediná možná cesta sa javí zvyšovanie umeleckých programov, nakoľko umelecké odbory 

majú vyšší koeficient  

 uvažujeme o ďalšom perspektívnom odbore, ktorý by vznikol pod Dizajnom a svojim spôsobom 

by reflektoval digitálne prostredie 

 zvažuje sa aj vrátenie ku krajinnej architektúre – ako k umeleckému odboru (pod študijným 

odborom Umenie) 

 vízia: otvorenie študijného programu Výtvarné umenie v architektúre (tiež pod ŠO Umenie) 
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 spojenie piatich disciplín - Architektúra, Urbanizmus, Dizajn, Výtvarné umenie v architektúre 

a Krajina má vnútornú logiku a sú to programy, ktoré sa vedia vzájomne obohacovať  

 perspektíva realizácie týchto návrhov bude prerokovávaná s prof. Kováčom, prof. Paliatkom 

a doc. Lukáčom 

 k informácii o plánovanej akreditácii nových študijných programov na fakulte sa v diskusii vyjadrili 

aj prof. Kováč, prof. Keppl a prof. Paliatka 

 

 Mgr. Sýkorová: stav zaevidovaných výstupov publikačnej činnosti za Fakultu architektúry za rok 2018 

k 31.03.2019 je nasledovný: 

 

                             
 

 do konca marca 2019 bolo možné evidovať publikácie s rokom vydania 2017 (v databáze 

publikačnej činnosti v roku 2017 ešte neevidované alebo neskôr vydané publikácie) a 2018. 

 V súčasnosti prebieha verifikácia publikácií za vykazovacie obdobie 2018 zo strany CVTI SR.  

 

 prod. Končeková: pripomenula dodanie návrhov  na kurzy pre širokú verejnosť, ktoré je potrebné 

spustiť v praxi najneskôr v septembri 2019 

 dek. Gregor: pripomenul, že kurzy sú platené 

 

 Nasledujúce zasadnutie KD bude 16.04.2019 o 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

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

dekan FA STU                                       

 

 

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

overovateľka zápisu 

 

 

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

Bratislava 02.04.2019 


