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Zápis 07_KD_2019_05_14 

z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 

zo dňa 14.05.2019 

 

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

 

P r o g r a m: 

1. Informácie z rektorátu STU (P. Gregor) 

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

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

4. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

5. Rôzne 

 

1. Informácie z rektorátu STU (P. Gregor)   

 v stredu 15.05.2019 o 11:00 hod. sa v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave uskutoční 

slávnostná inaugurácia rektora a dekanov fakúlt (SvF, FEI, FChPT) STU  

 AS STU schválil rozpočet STU na rok 2019; ekonomické oddelenie FA STU intenzívne pracuje na 

rozdelení rozpočtu fakulty 

 

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

 privítanie Ing. Romana Rosinu – ktorý bude od 15.05.2019 vedúcim ÚKAIS 

 30.04.2019 prebehla prezentácia Vertikálnych ateliérov pre pedagógov FA STU 

 bolo vypísané VK na vedúcich Vertikálnych ateliérov (VA) 

o termín podania prihlášok do výberového konania (VK) na vedenie VA je 28.05.2019 

o predbežný plánovaný termín VK je 12.06.2019, prípadne 12. a 13.06.2019 

o účastníci VK si pripravia PowerPoint prezentáciu v maximálnej dĺžke 5 min. 

o predbežné zloženie komisie pre VK: prof. Gregor, prof. Keppl, prof. Bahna, arch. Nahálka, 

(p.dekan ešte osloví člena komisie zo zahraničia), náhradníčka: doc. Končeková 

 od 31.05. do 02.06.2019 bude na fakulte prebiehať Urban Market (10. ročník) 

o je to veľká príležitosť pre propagovanie fakulty, ktorá bude tento rok vystupovať ako oficiálny 

spoluorganizátor  

o vo foyeri bude inštalácia vybraných diplomových prác 

o zamestnanci Fakulty architektúry dostanú program a počas všetkých troch dní budú mať 

vstup zdarma 

o parkovanie na parkovisku FA STU nebude možné od štvrtka 30.05.2019 od 12:00 hod.  

do nedele 02.06.2019 

 Umelec mesiaca apríl 2019:  

 prof. Henrieta Moravčíková  

 ICONIC RUINS?  

medzinárodná výstava v renomovanej Galérii Českých centier v Prahe 

 Vedec mesiaca apríl 2019:  

 Ing. arch. Tatiana Vozárová, prof. Vladimír Šimkovič 

 publikácia: Bratislava a more - Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej 
tvorby, editorská činnosť 

 

 rozpočet na rok 2019:  

o filozofiou vedenia FA STU je nesiahať na prostriedky určené na tovary a služby, ale vystačiť 

si z prostriedkami, ktoré sú určené na mzdy 

o rozpočet na rok 2019 bude predložený na schválenie do AS STU 

o aj pri zohľadnení cca 10 % - ného navýšenia mzdových prostriedkov, by nám mzdové 

prostriedky mali vystačiť na pokrytie potreby 

o rozpočet sa pripravuje podľa schválenej metodiky, čiže podľa výkonov na roky 2016 a 2017 

 

 príloha: tabuľka s limitom a potrebou finančných prostriedkov ústavov FA STU pre rok 2019 
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3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň) 

 prezentácia plánovanej exkurzie do Českej republiky, ktorú na september pripravujú doc. Hrašková 

a arch. Paňák 

o termín konania exkurzie: 02. – 06.09.2019 (5 dňový zájazd) 

o termín prihlásenia: do 30.05.2019 

o zájazd je určený pre všetkých zamestnancov fakulty, je zameraný na modernú architektúru aj 

pamiatkové objekty  

 

4. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)  

 prebehlo veľké vyraďovanie majetku, všetky sekretárky boli upozornené, že pred vyraďovaním 

a hlavne pred vyhadzovaním nepotrebných vecí je nutné dôkladne preveriť o aký majetok ide, 

podrobnejšie budú informovať vedúci ústavov svojich pracovníkov a sekretárky 

 

5. Rôzne: 

 dek. Gregor:  

o 28.05.2019 bude zasadnutie AS FA STU v ktorého programe bude aj: 

 Dlhodobý zámer fakulty 

 Výročná správa o hospodárení za rok 2018 

 ďalšie podmienky prijímacieho konania 

 rozpočet FA STU na rok 2019 

 metodika rátania pedagogických úväzkov 

o 6. mája 2019 bola oficiálne podpísaná zmluva o spolupráci medzi Fakultou architektúry STU 

v Bratislave a Hlavným mestom SR Bratislavou 

 

 doc. Vinárčiková:  informovala, že ÚIV bol oslovený prorektorkou Ľ. Vitkovou ohľadom budúcej 

spolupráce pri prezentácii fakulty aj STU 

o momentálne sa pripravuje výstava - spoločný projekt STU a Magistrátu Hlavného mesta  

 

 doc. Andráš:  

o do Predsedníctva Rady VŠ Slovenska bol za STU zvolený: 

 arch. Nahálka  

o do AS STU boli zvolení: 

 za pedagógov: doc. Andráš, arch. Nahálka, doc. Rollová, doc. Puškár 

 za študentov: Bc. Marián Kolimár, Bc. Jaroslav Križánek 

 

 Nasledujúce zasadnutie KD bude 28.05.2019 o 10:00 hod. 

 

 

 

 

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

dekan FA STU         

 

 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.                                      ........................................................ 

overovateľ zápisu 

                               

 

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

Bratislava 16.04.2019 
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