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Zápis 06_KD_2015_09_16 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 16.09.2015 

 

 

 

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

 

 
P r o g r a m: 

1. Informácie z Kolégia rektora (Ľ. Vitková) 

2. Informácie z Konferencie EAAE v Miláne (Ľ. Vitková) 

3. Hlavné zámery pre akademický rok 2015/2016 (Ľ. Vitková) 

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

5. Všeobecné informácie a pokyny k začiatku zimného semestra 2015/2016 (J. Ilkovič) 

6. Postup pri napĺňaní nových študijných plánov (J. Ilkovič) 

7. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

9. Rôzne. 

. 

 

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

 Otvorila zasadanie, privítala prítomných. 

 Za overovateľa zápisnice určila Ing. arch. Ľubomíra Závodného. 

 Poďakovala prof. Špačkovi a doc. Ilkovičovi za aktívnu účasť na 4. svetovej konferencii o technickom 

a inžinierskom vzdelávaní (WCTEE), ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. až 5. septembra 2015 na pôde FA STU. 

 Informovala o hlavných bodoch rokovania Kolégia rektora; 

o bola doručená hodnotiaca správa Akreditačnej komisie, FA STU k nej vypracovala stanovisko, 

v ktorom žiadala o revidovanie niektorých rozhodnutí,  

o rektor STU odovzdal menovacie dekréty hosťujúcim profesorom Ing. arch. Ľubomírovi Závodnému 

a Ing. arch. Pavlovi Paňákovi, 

o bol predložený návrh Smernice rektora určujúcej školné a poplatky spojené so štúdiom na STU na AR 

2016/2017. 

 Konferencia združenia architektonických škôl EAAE, ktorá sa tento rok uskutočnila v Miláne, bola zameraná 

na architektonické vzdelávanie s víziou do roku 2030. Súčasťou bola i diskusia k novej smernici EU o 

profesijnej kvalifikácii. 

 Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici prejavilo záujem o prezentovanie študijných 

programov, ktoré je možné študovať na STU. Dekanka požiadala vedúcich ústavov a kabinetov o dodanie 

tém reprezentujúcich našu fakultu do 18.09.2015. 

 Vzhľadom na predbežné výsledky akreditácie je nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní výkonov vo 

vede a umení. V tomto smere by mali vedúci jednotlivých ústavov a kabinetov motivovať svojich kolegov. Je 

nutné sledovať výkonové parametre podľa platnej smernice. 

 Do 30.10.2015 si doktorandi musia spísať individuálny študijný plán. 

 Vyzdvihla úspech tímu FA STU v zložení K. Boháčová, T. Hanáček, V. Hain a M. Ganobjak na 

architektonicko-urbanistickej súťaži v Kanade. 

 Poďakovala prod. Ilkovičovi za prípravu brožúry Študijné programy na AR 2015/2016. 

 Poprosila o súčinnosť s personálnym oddelením pri ukončovaní pracovných pomerov. 

 Informovala, že Kolégium dekanky bude zasadať každý druhý utorok v mesiaci. 

 

Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.: 

 Informoval o zvyšovaní  nárokov na publikačné výkony doktorandov. Podmienkou pre povolenie dizertačnej 

skúšky bude minimálne jeden publikačný, alebo umelecký výkon kategórie A. Rovnako bude podmienené 

povolenie obhajoby dizertačnej práce. 
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Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Na bakalárske štúdium v AR 2015/2016 sa na FA STU zapísalo 198 študentov z toho: 

o 148  študentov pre ŠP Architektúra a urbanizmus 

o   31  študentov pre ŠP Dizajn 

o   19  študentov pre ŠP Krajinná a záhradná architektúra. 

 Informoval, že doposiaľ nebolo zo strany STU v plnom rozsahu rozhodnuté, či výučba v AR 2015/2016 bude 

prebiehať podľa pôvodných, alebo nových študijných plánov. Rozhodnutie bolo delegované na fakulty. 

 Dňa 22.09.2015 o 9.00 hod. sa v Aule Emila Belluša uskutoční slávnostná imatrikulácia. 

o Požiadal vedúcich ústavov a kabinetov, aby do 17.09.2015 svoju účasť potvrdili na študijnom 

oddelení. 

 Treba dbať na písomné zadania ateliérových prác. 

 Postup pri napĺňaní nových ŠP; 

o aktualizácia informačných listov a sylabov predmetov, 

o podrobne informoval o princípoch tvorby nových študijných plánov pre akademický rok 2015/2016 pre 

jednotlivé študijné programy a zásady pripravovanej ekvivalencie predmetov v prípade jednotlivých 

ročníkov (okrem prvých ročníkov), 

o požiadal vedúcich ústavov a kabinetov, aby učitelia zodpovední za predmet pri úprave sylabov 

predmetov nevstupovali do akreditačného skladu predmetov, ale len do skladu predmetov 

príslušného akademického obdobia,  

o informoval členov KD, že napriek obsahovej a časovej náročnosti tvorby študijných plánov prebehol 

pre akademický rok 2015/2016 aj elektronický zápis na štúdium, 

o požiadal o držanie termínu pre nahlásenie požiadaviek na pedagogické výkony dodávané pre FA 

z iných súčastí STU. 

 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 V súčasnosti prebieha tretia etapa výmeny okien a otvorových výplní na budove FA STU. V najbližšom období 

budú práce pokračovať na dekanáte FA a na ÚDTAaOP. 

 Prístrojové vybavenie do UVP bude dodané do konca roka 2015. Jednotlivé zariadenia budú preberať vedúci 

laboratórií. 

 Projekt debarierizácie budovy FA STU, ktorý bol podaný v júni 2015 doc. Rollovou, doposiaľ nebol 

vyhodnotený. 

 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 Informovala o financovaní výmeny okien a otvorových výplní na budove FA STU. 

 Informovala, že v priebehu 39. týždňa všetkým vedúcim ústavov a kabinetov dodá: 

o  prehľad o čerpaní mzdových prostriedkov k 31.08.2015, 

o  prehľad o čerpaní dovoleniek k 31.08.2015. 

 
 
 
 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosťujúci profesor              ....................................................... 

overovateľ zápisnice      

 

 

             

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

Bratislava, 16.09.2015  

 

 


