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Zápis 08_KD_2019_05_28 

z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 
zo dňa 28.05.2019 

 
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. Informácie prodekana pre medzinárodné vzťahy a rozvoj (P. Morgenstein) 
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 
7. Rôzne 

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

 bola schválená Prevádzková bezpečnostná smernica informačného systému STU v Bratislave, 

 bola schválená Výročná správa o hospodárení STU za rok 2018 (zverejnená na web stránkach STU) 

 boli schválené zásady identifikácie excelentných tvorivých tímov STU a odmeňovania špičkových 
výstupov jednotlivcov; rektor STU má ambíciu výraznejším spôsobom motivovať zamestnancov, aby 
sa zapájali do grantových schém a do publikačnej činnosti 

o tento rok bolo na podporu vyčlenených 600 tis. € 
o na FA vytvoríme jeden vedecký tím, ktorého činnosť bude podporená sumou cca 50 tis. € 

počas obdobia 2 rokov (tieto prostriedky nebudú slúžiť na pokrytie mzdových nákladov) 
o prorektor navštívi jednotlivé fakulty a vysvetlí myšlienku podporovania excelentných tímov 

 informácia k úhradám za citácie technických noriem 
o Úrad pre technické normy trvá na tom, aby citácie z noriem boli spoplatňované – toto by však 

bolo pre školy likvidačné; zatiaľ bola dosiahnutá dohoda, že sa to nebude týkať edukačného 
procesu, t.j. nevzťahuje sa na citácie v pedagogických prácach, skriptách... 

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

 Dlhodobý zámer  FA STU na roky 2019 – 2022: 
o bola vydaná a na všetky ústavy fakulty distribuovaná brožúra s cieľmi a ambíciami na 

najbližšie 4 roky 
o 28.05.2019 bude Dlhodobý zámer FA STU predložený na schválenie AS FA STU 

 výkonové štandardy zamestnancov FA STU: 
o pozostávajú z troch oblastí: 

 pedagogika 
 veda a výskum / umelecká činnosť 
 iné činnosti dôležité pre fakultu 

o podrobné vysvetlenie potreby stanovenia výkonových štandardov, ktorá vyplýva 
z Dlhodobého zámeru 

o sme jediná fakulta na STU, ktorá výkonové štandardy v pedagogickej a vedecko-výskumnej 
činnosti doposiaľ nemá stanovené 

o fakulte chýbajú finančné zdroje na mzdy, ale v našich silách sú granty a PC arch, pomocou 
ktorých by sme mohli finančné zdroje zvýšiť 

o podrobne vysvetlil princípy a význam stanovenia výkonových štandardov pre fakultu 
o prof. Keppl: informoval, že v príprave je nová vyhláška o CREUČ a CREPČ a podotkol tiež, 

že východiskové princípy, čo do počtu odpracovaných hodín, sú nereálne 

 Vertikálne ateliéry: 
o na web stránke FA STU je aktualizovaná verzia Výberového konania (VK) pre Vertikálne 

ateliéry (vzhľadom na to, že VŠ zákon nepozná funkciu „Vedúci vertikálneho ateliéru“, došlo  
k zmene a VK je vypísané na miesta VŠ pedagógov, ktorí budú viesť Vertikálne ateliéry  

o termín na podanie prihlášok do VK bol predĺžený do piatku 31.05.2019 
o výberové konanie prebehne v dňoch 12. a 13.06.2019 (uchádzači budú mať možnosť 

predstaviť okrem iného aj max. 5-minútovú PowerPoint prezentáciu) 
o zloženie komisie: dek. Gregor., prof. Keppl, arch. P. Moravčík, arch. Nahálka, prof. Paliatka 
o uchádzači vybratí z kmeňových zamestnancov fakulty dostanú k pracovnej zmluve dodatok  

pracovných povinností, v ktorom bude uvedená povinnosť viesť Vertikálny ateliér, všetky 
ostatné náležitosti pracovných zmlúv ostávajú nezmenené 

 18. júna 2019 o 10:00 hod. v Aule Emila Belluša prebehne predstavenie Vertikálnych ateliérov 
 budú podané informácie organizačného charakteru 
 zúčastniť by sa mali všetci pedagógovia 
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3. Informácia prodekana pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť (M. Brašeň) 

 poďakoval za inštaláciu a deinštaláciu študentských prác v priestoroch fakulty počas prieskumov, 
všetko musí byť deinštalované 28.05.2019 do 13:00 hod. 

 Urban Market + DAAD bude na FA prebiehať v dňoch 30.05.- 02.06.2019 
o všetci zamestnanci budú mať vstup zdarma 
o parkovanie na parkovisku FA STU bude zakázané 
o najlepšie diplomové práce budú vystavené vo foyeri FA STU 
o kompletný program podujatia je zverejnený na fakultných stránkach a fb 

 Bratislavský dizajn week BADW: 05.- 09.06.2019 
o  bude prebiehať v priestoroch: kotolňa, foyer, uhoľňa, Ústav dizajnu 

 Noc architektúry bude 13.06.2019 

 Juniáles (spoločenské stretnutie zamestnancov a diplomantov) bude 20.06.2019  
o pozvánky s programom  budú včas distribuované 

 Promócie sa budú konať 21.06.2019 
o výstava diplomových prác bude nainštalovaná vo foyeri fakulty 
o premietanie slávnosti bude v miestnostiach číslo 05 a 06 

 zájazd zamestnancov do ČR (Litomyšl – Hradec Králové – Liberec – Praha) 
o prihlasovanie do 30.05.2019 - požiadavka na skoré vyplnenie prihlasovacieho formulára  

 pripravuje sa prezentačná brožúra STU – požiadavka na poskytnutie najlepšieho obrazového 
materiálu z prác študentov a z diania na FA 

o materiály pre brožúru spolu s popisom je potrebné zaslať mailom do 03.06.2019 na: 
michal.brasen@stuba.sk 

 pozvánka na 28.05.2019 (dnes) o 18:00 hod. - divadelné predstavenie Sonety (Shakespear) v Aule 
Emila Belluša na FA STU 
 

4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková) 

 informácie k priebehu obhajob záverečných prác - komisie, tajomníci, parkovanie... 

 29.05.2019 budú zasadať diplomové komisie 
o predsedovia komisií sa stretnú o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti na dekanáte, kde dostanú 

potrebné inštrukcie  

 poďakovanie za pomoc pri prieskumoch, ktorých cieľom má byť okrem iného aj pritiahnutie verejnosti 
na fakultu 

o nasledujúce prieskumy sa budú v dňoch 17.-19.01.2020 a 05.- 07.06.2020 

 požiadavka na vedúcich ústavov: mailom na adresu monika.bandova@stuba.sk  zaslať obrázky 
s popisom, ktoré budú slúžiť ako podklad k výrobe študentského diára  

 zborník Diplomových prác má byť hotový k promóciám – požiadavka: ak niektorý študent na skúške 
dostane FX – treba ihneď informovať prod. Brašeňa alebo prod. Končekovú 

 06. a 07. júna prebehnú Ceny prof. Karfíka, Godoňa, Hrušku ... 

 postre na diplomovky – zostanú vo foyeri  
 

 Harmonogram prijímacích skúšok – materiál bude 28.05.2019 predložený na schválenie AS FA STU 
 príloha č. 1 Harmonogram prijímacích skúšok  

 

 návrh na zmenu študijného poriadku – zmena sa bude týkať odseku (2) - materiál bude predložený  
na schválenie AS FA STU 28.05.2019 
(2) Počet kreditov potrebný na pokračovanie v štúdiu je: 
a) za prvý semester štúdia študijného programu prvého stupňa najmenej 25 15 kreditov. 
b)za každý rok štúdia študijného programu prvého a druhého stupňa najmenej 30 kreditov pri dennej 
forme štúdia, s výnimkou prvého roka štúdia študijných programov prvého stupňa, kedy potrebný 
počet kreditov je najmenej 50 a za každý rok štúdia študijného programu tretieho stupňa najmenej 45 
kreditov pri dennej forme štúdia; pri externej forme v každom treťom stupni štúdia najmenej 24 
kreditov. 
 

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

 informácia o spolupráci s Hochschule Wismar - Workshop - mind the gap  
o v dňoch 13. – 17.05.2019 sa ho zúčastnilo 60 študentov zo 16 krajín sveta 
o hosťujúci profesor Martin Wollensak 
o poďakovanie spoluorganizátorom za vynikajúcu spoluprácu  
o aktivita by mala pokračovať jesenným workshopom vo Wismare, ktorého by sa mohlo 

zúčastniť 10 – 15 študentov našej fakulty  

 parkovanie na FA: 
o bola zavedená evidencia návštev (vozidiel bez dlhodobého povolenia) na vrátnici 
o plánuje sa vyhradenie parkovacích miest pre oficiálne ohlásené návštevy 

mailto:michal.brasen@stuba.sk
mailto:monika.bandova@stuba.sk
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o parkovanie pred vstupným schodiskom je momentálne vyhradené pre služobné vozidlo 
o revízia pridelených parkovacích miest a ovládačov (počas leta) 

 nový systém prideľovania miest 
 snaha zredukovať parkovacie miesta - začatie diskusie na FA STU o možných 

riešeniach 
 

 link na zdieľaný kalendár udalostí FA STU (ktorý si môžu všetci zamestnanci integrovať do svojich 
Google účtov, alebo iných aplikácií) 

 https://calendar.google.com/calendar/ical/d16v7pavqf1thq2g8uu4r04nuc%40group.c
alendar.google.com/public/basic.ics 

 

 link na kalendár verejných  udalostí FA STU: 

 https://calendar.google.com/calendar/ical/9pfq6efhsncheg1rkd496ba89k%40group.c
alendar.google.com/public/basic.ics 

 
6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová)  

 VS o hospodárení FA STU bude 29.05.2019 predložená na schválenie do AS FA STU 

 Rozpočet na rok 2019: 
 príloha č. 2 tabuľka Porovnanie limitu a potreby mzdových prostriedkov pre rok 2019 v € 

 
 

7. Rôzne: 

 Mgr. Sýkorová:  
o Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je pre evidenciu výstupov 

umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2019 otvorený od 24.05.2019 do 31.01.2020. 
 
Výňatok z nových metodických pokynov UČ: 
Prispievateľmi do CREUČ sú vysoké školy (ďalej len „VŠ“), ktoré v ňom evidujú výstupy 
umeleckej činnosti svojich zamestnancov a študentov doktorandského študijného programu  
v dennej aj externej forme štúdia (ďalej len „doktorandov“)... 
 
Metodické pokyny UČ pre vykazovacie obdobie 2019: 
http://cms.crepc.sk/pokyny-creu%C4%8D-2019.aspx  
 
Výňatok z nových metodických pokynov PČ: 
...je doktorandom v dennej forme štúdia alebo je doktorandom v externej forme štúdia  
a zároveň je rok vydania publikácie 2019 (publikácia externého doktoranda s rokom 
vydania 2018 nebude zaradená do štatistiky pre štátnu dotáciu)... 
 
Metodické pokyny PČ pre vykazovacie obdobie 2019: 
http://cms.crepc.sk/pokyny-crep%c4%8d-pre-vykazovacie-obdobie-2019.aspx 
 

 
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.   ........................................................ 
dekan FA STU         
 
 
Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.            ........................................................ 
overovateľ zápisu 
                               
 
zapísala: Jana Rafčíková                                                         ........................................................ 
Bratislava 28.05.2019 
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Príloha č. 1 k zápisu 08_KD_2019_05_28 
 

 



Príloha č. 2 k zápisu 08_KD_2019_05_28 
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