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Zápis 09_KD_2018_12_04 

z rokovania Kolégia dekana FA STU v Bratislave 

zo dňa 04.12.2018 

 

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

 

P r o g r a m: 

 

1. Kontrola plnenia úloh (P. Gregor) 

2. Informácie o dianí na FA STU a STU (P. Gregor) 

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

4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D . Končeková) 

5. Informácia z Redakčnej rady časopisu ALFA (J. Legény) 

6. Informácia z Edičnej rady FA STU (J. Legény) 

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

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

9. Rôzne 

. 

1. Kontrola plnenia úloh (P. Gregor) 

Úloha č. 1.: 

● do 09.11.2018 mailom nahlásiť prod. Brašeňovi meno pracovníka ústavu, ktorý bude komunikovať 

s prod. Brašeňom oblasť PR 

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 2.: 

 do 16.11.2018 mailom nahlásiť prod. Brašeňovi špecifické služby, ktoré vedia fakultné pracoviská 

poskytnúť verejnosti (projektová činnosť, expertízna činnosť, posudky, celoživotné vzdel., kurzy...) 

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: čiastočne splnené 

 

Úloha č. 3.: 

 do 16.11.2018 dodať M. Brašeňovi študentské práce na prezentáciu FA 

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 4: 

● do konca každého semestra vypísať formuláre na evaluáciu predmetov (ZS 2018/19 iba skúšobne) 

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 5: 

● do 09.11.2018 doplniť sylaby predmetov v anglickom  

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 6: 

● do 16.11.2018 vypísať konzultačnú hodinu 1x týždenne za každého pedagóga  

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 7: 

● do 09.11.2018 mailom nahlásiť dek. Gregorovi,  či je záujem o účasť na tejto konferencii 

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

plnenie: splnené 
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Úloha č. 8: 

 do 12.11.2018 mailom nahlásiť prod. Morgensteinovi osobu zodpovednú za spoločné priestory 

v gescii pracoviska 

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 9: 

 informovať všetkých organizátorov akcií na FA STU, aby po skončení akcie odstránili všetky plagáty  

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 10: 

 informovať všetkých zamestnancov o zákaze ukladania nábytku do priestorov školy, v ktorých 

nábytok nie je evidovaný 

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: splnené 

 

Úloha č. 11: 

 do 09.11.2018 nahlásiť p. tajomníčke zodpovednú osobu pre univerzitný projekt UNIKAN, ktorá 

v horizonte 2-3 týždňov zabezpečí (pred)vyplnenie pasportizačných hárkov pre jednotlivé miestnosti 

zodpovední: vedúci ústavov a pracovísk FA STU 

plnenie: splnené 

 

2. Informácie o dianí na FA STU a STU (P. Gregor) 

 V pondelok 03.12.2018 prebehli voľby kandidáta na rektora STU pre funkčné obdobie 2019 – 2022. 

Za kandidáta na rektora bol zvolený prof. Ing. Miroslav Fikar, PhD.  

 Informácia z Kolégia rektora: MŠVVaŠ zverejnilo návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2019. Celkový objem finančných prostriedkov je mierne navýšený 

oproti minulému roku. Podľa vyjadrenia pána rektora je však limit pre univerzity s technickým 

zameraním oproti minulému roku znížený.  

o Pripomienkovali sme bod ohľadom koeficientu odboru Architektúra a urbanizmus. 

 19.11.2018 prebehlo podujatie „Káva s dekanom“, stretnutie vedenia FA STU so študentmi. Plánuje 

sa organizovať aj v budúcnosti - 1 x za semester. 

 Koncoročné odmeny pre zamestnancov FA STU budú zohľadňovať návrhy vedúcich ústavov. 

 13.12.2018 nás čaká súťaž vo varení vianočnej kapustnice; 

o je potrebné, aby z každého pracoviska bol 12.12.2018 večer k dispozícii jeden pracovník, 

ktorý bude nápomocný pri príprave foyeru, 

o do 05.12.2018 je potrebné mailom nahlásiť M. Brašeňovi hostí jednotlivých pracovísk, ktorí 

nie sú zamestnancami FA STU, 

o mailom nahlásiť prod. Brašeňovi mená pracovníkov, ktorí budú kapustnicu variť na prízemí 

FA v miestnosti číslo 06. 

 PYDIO – úložisko dát (prezentoval J. Lajčák) 

o prístup: disk.fa.stuba.sk 

o členovia KD už majú svoje prihlasovacie údaje 

o členovia VaUR dostanú prihlasovacie údaje na dnešnom zasadnutí VaUR 

o cieľom je eliminovať zahltenie mailových schránok. 

 

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

 Pripravujú sa malé vianočné trhy pre študentov v priestoroch pred ŠO; 

o  študenti, ktorí vlastnoručne zhotovujú výrobky ich budú ponúkať v dňoch od 05.12.2018  

do 12.12.2018 v čase od 11:00 do 14:00 hod. 

 Je potrebné prod. Brašeňovi nahlásiť počet účastníkov fakultnej kapustnice. 
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4. Informácie prodekanky pre vzdelávanie (D. Končeková) 

 20.11.2018 na fakulte prebehol deň otvorených dverí FA OPEN s rekordnou účasťou 220 študentov, 

z toho 196 bolo vopred zaregistrovaných, 

o  pri tejto akcii boli maximálne nápomocní študenti doktorandského štúdia 

 počas víkendu 01.-02.12.2018 prebehla akcia Vyskúšaj si svoj talent s počtom účastníkov 46 

 plánuje sa letná škola bionického modelovania 

 plánuje sa rozbehnutie voľnočasových kurzov – modelovanie, kreslenie, modelovanie z papiera 

 poďakovanie UABB za vyhotovenia stromčeka do foyeru FA STU 

 požiadavka na vypísanie termínov skúšok  

 každý ústav musí archivovať niektorú študentskú zápočtovú prácu z predmetov prebiehajúcich v ZS 

 požiadavka na zváženie, či je nutné, aby jedno portfólio bolo odovzdávané aj vedúcemu ústavu 

 Noc architektúry bude 14.02.2018 – treba zachytávať veľké plagáty a modely, aby sme ich potom 

nehľadali 

 je potrebné zvážiť hodnotenia ateliérových prác cez percentá a až následne z percent urobiť známky 

 plánujú sa zaviesť prieskumy, kde budú študenti prezentovať A-čkové práce 

 zvažujú sa nové typy plagátov, formát 70 x 100 nie je najlepší 

 v januári bude potrebné dať témy diplomových prác na schválenie prof. Kepplovi a prof. Paliatkovi, tí 

ktorí to nestihnú, nebudú môcť viesť práce v LS 2018/2019 (v januári musí byť všetko uzavreté) 

 na štúdium podalo prihlášku 327 uchádzačov na AU a 97 uchádzačov na D 

 tento týždeň budú rozposlané komisie na štátne skúšky s rozpismi - tajomníci musia byť na skúškach 

prítomní  

 dozor na talentové skúšky – rozpisy budú rozoslané do 06.12.2018 

 Prijímacie pohovory prebehnú 8. – 18. 01 2019 

 Súťaže: 

o MUNNIS – pod záštitou hl. arch. Ing. arch. Ingrid Konrad 

o Drevostavba – študentské práce 

o Centrum akademického športu – Mladá garda 

o Inspirelli – projekt českého veľvyslanectva v Afrike – víťazný projekt bude realizovaný. 

 

5. Informácia z Redakčnej rady časopisu ALFA (J. Legény) 

 Redakčná rada zasadla 29.11.2018; prof. Moravčíkovú na poste predsedu RR vystriedal prof. Špaček 

 Je záujem v nasledujúcich číslach publikovať tie články našich pedagógov, ktoré doposiaľ neboli 

uverejnené v časopisoch World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE) 

alebo the Global Journal of Engineering Education (GJEE) z predchádzajúcej konferencie WIETE: 

Conference on Engineering and Architecture Design Education 2018 na FA STU. 

 

6. Informácia z Edičnej rady FA STU (J. Legény) 

 Edičná rada zasadla 29.11.2018. 

 Edičná rada má nové zloženie, ktoré je zverejnené na web stránke fakulty 

Prišlo 5 edičných návrhov: P. Gál (Línie a priestory), Ľ. Vitková, K. Smatanová, A. Šeligová 

(Architektúra mesta I.), K. Fejo, T. Hanáček (Elementárny urbanizmus), J. Ilkovič (Architektúra 

inžinierskych stavieb), Y. Meziani, Ľ. Ilkovičová, J. Ilkovič (Prieniky vo vzdelávaní na školách 

architektúry v rámci siete REA). 

 

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

 Reklamácia výťahov 

o V súčinnosti FA a investičného oddelenia rektorátu bola dňa 27.11.2018 zaslaná spoločnosti 

Prima Invest, s.r.o. (zhotoviteľovi) reklamácia bezbariérových výťahov na FA. 

o Reklamované bol výťah v ľavom krídle budovy a pri vstupe z dôvodu opakujúcich sa porúch, 

najmä nedobre fungujúca riadiaca jednotka, zatváranie dverí. 

 Pasportizácia budovy FA STU v rámci projektu UNIKAN 

o Pasportizácia v rámci prebiehajúceho projektu STU UNIKAN (univerzitná kalkulácia nákladov). 

o Posunutie termínu: február 2018. 

o Hárky/formuláre budú rozoslané na ústavy nominovaným kontaktným osobám. 

 



4 
 

 Vianočné trhy FA STU  

o V spolupráci so študentským parlamentom v priestore pred aulou budú prebiehať od 5. do 12. 

decembra vianočné trhy: Vianočné FA_kultové trhy. 

o Študenti budú každodenne ponúkať za odporúčaný dobrovoľný príspevok nealko punč, čaj, 

občerstvenie s predvianočnou náladou. 

o Doplnený nábytok bude v priestore základom vytvorenia sociálneho bodu “kaviarne”. 

 Ponuka darovania nábytku 

o Zmapovaný záujem o nábytok na základe spätnej väzby od ústavov. 

o Definitívna obhliadka ponúkaného nábytku prebehne tento týždeň - v prípade konkrétneho 

záujmu ústavov je možné posunúť informáciu o ďalších kusoch nábytku. 

o Transport nábytku pripravujeme na budúci týždeň. 

 

8. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

 Drobné nákupy za hotovosť je nutné ukončiť do konca tohto týždňa, t.j. do 07.12.2018. 

 Všetky faktúry je potrebné bezodkladne dodať na spracovanie na ekonomické oddelenie. 

 

9. Rôzne 

 doc. Andráš: 06.12.2018 – prebehnú vo veľkej zasadačke na dekanáte voľby do AS FA STU 

 prod. Brašeň: udalosti, ktoré je potrebné zavesiť na fakultnú web stránku je nutné zasielať P. 

Ebringerovej a do kópie M. Brašeňovi 

 Mgr. Sýkorová: stav evidencie výstupov k 04.12.2018:  

o CREPČ 312 zaevidovaných záznamov  

o CREUČ 145 zaevidovaných záznamov 

 prof. Keppl: požiadavka, aby hlučné stavebné práce neboli vykonávané v čase vyučovania 

 

Dôležité termíny a zoznam úloh: 

 13.12.2018 – fakultná súťaž vo varení vianočnej kapustnice 

o zapojiť sa majú všetky fakultné pracoviská  

 22.01.2019 o 10:00 hod. - Kolégium dekana 

 

Úloha č. 1: 

 konzultačné hodiny zverejniť na web stránkach FA STU  

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

 

Úloha č. 2.: 

 archivovať niektorú študentskú zápočtovú prácu z predmetov prebiehajúcich v ZS 

zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

 

Úloha č. 3.: 

 do 06.12.2018 mailom nahlásiť prod. Morgensteinovi druh a počet kusov stoličiek a nábytku pre 

jednotlivé pracoviská 

 zodpovední: vedúci ústavov FA STU 

 

 

 

 

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

dekan FA STU                                       

 

 

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

overovateľka zápisu      

             

 

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

Bratislava 04.12.2018 


