
Zápis č. 01/2014  

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave  

zo dňa 28.01.2014 

 
 

P r í t o m n í:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

1. Informácia z KR konaného dňa 15.01.2014 (Ľ. Vitková) 

2. Stav financovania FA STU (Ľ. Vitková) 

3. Správa 2013 (Ľ. Vitková) 

4. Úlohy (Ľ. Vitková) 

5. Noc architektúry 20.02.2014 (R. Špaček) 

6. Učiteľská konferencia 2014 (R. Špaček) 

7. Informácie prodekana pre pedagogickú činnosť (J. Ilkovič) 

8. Informácie prodekanky pre vedu a výskum a III. stupeň štúdia (H. Moravčíková) 

9. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

10. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

11. Rôzne 

 
 

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

 Vyzdvihla úspech študenta dizajnu Mateja Čičku, ktorý vyhral medzinárodnú súťaž vyhlásenú MOV na návrh 

dizajnu medaily pre mládežnícku olympiádu 2014. 

 Reworking Modern - medzinárodný workshop tento rok organizuje FA STU – gestorkou projektu je prod. 

Moravčíková. 

 Visegrad Intercity. 

 Habilitačné a inauguračné konania sú rozbehnuté; väčšia časť čaká na ukončenie. 

 Univerzitný vedecký park – rekonštrukcia suterénu. 

 Treba pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne a uholne. 

 Treba dbať na správne využívanie prostriedkov pridelených pre Vedu a výskum; 

o dozariaďovať objekt v Banskej Štiavnici, 

o dozariaďovať učebne, 

o dovybaviť aulu technikou. 

 Organizačná zmena na dekanáte: 

o Mgr. Soňa Wagnerová - Manažment projektov pre vedu a výskum, PR aktivity a výstavná činnosť, 

o  Jana Rafčíková - sekretariát dekanky. 

 

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.: 

 Informácia o rozpočtovom provizóriu: 

o  STU dostane o 10% menej ako v predchádzajúcom roku, 

o  nízke výkony – nie je pokles výkonov FA STU, ale sú nízke v porovnaní s ostatnými VŠ v SR. 

 
Prodekan doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

 Informoval o tom, že na štúdium v nasledujúcom školskom roku sa prihlásilo 494 uchádzačov; 

o prijatých bude 300 uchádzačov, z toho 240 pre ŠO Architektúra a urbanizmus, 30 pre ŠO dizajn, 30 

pre ŠO Krajinná a záhradná architektúra, 

o 08.02.2014 - termín prijímacieho konania. 

 Vzniesol požiadavku, aby známky boli zapisované najneskôr do 4 dní po skúške. 

 Do 31.01.2014 treba ukončiť obhajoby ateliérových prác. 

 Požiadavky na rozvrh pre letný semester treba predložiť Ing. Nahálkovi. 

 Súťaž ISOVER – zadanie: ZŠ v Turecku; 

o  úvodná prednáška k súťaži bude v prvom týždni LS. 

 21.04.2014 je termín odovzdania spisov ku komplexnej akreditácii FA na rektorát STU. 

 



 

Ing. arch Zuzana Aufrichtová 

 HORIZONT 2020 - prebehla konferencia na najvyššej úrovni;  boli predstavené jednotlivé témy zastrešené 

týmto programom; 

o navrhla, že by bolo vhodné obvolať zahraničných partnerov, zistiť, či sa zapájajú do programu 

HORIZONT 2020 a využiť osobné kontakty. 

 

Ing. arch. Štefan Polakovič: 

 V tomto roku bude prebiehať štvrtá medzinárodná súťaž Holcim Awards; 
o  súťaž je silne propagovaná, súťažné práce sú zverejnené v katalógu, 
o  termín odoslania prihlášok online: 24.03.2014. 

 
Ing. arch. Viera Joklová, PhD.: 

 Vzhľadom na upadajúcu počítačovú gramotnosť študentov navrhuje vyučovať výpočtovú techniku v 1. ročníku 
v dvoch semestroch. 
 

Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Informoval o „Kontrole na mieste“ – objektu Banská Štiavnica: 
o  nedošlo k ohrozeniu nákladových položiek, 
o  v riešení je odkúpenie objektu BŠ za 1,- €, 
o  Ing. Lulkovič – povolenie z hygieny, 
o  Ing. Gregor – výmena nábytku, nákup mobiliáru. 

 Informácia o ÚVP: 

o  30.01.2014 -  odovzdanie staveniska firme Uniprastav, 

o  03.02.2014 -  zahájenie búracích prác, 

o  30.06.2014 -  predpokladaný termín ukončenia stavebných prác, 

o  stavebný dozor: Ing. Jurčo, 

o  autorský dozor: arch. Andráš. 

 informácia o návšteve kvestora na FA: 

o  riešila sa hlavne výmen okien; kvestor prejavil ochotu ísť cestou externej firmy. 

 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová : 

 Informovala o rozpočtovom provizóriu: 

o čerpanie mzdových prostriedkov, 

o čerpanie prostriedkov na tovary a služby. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

..............................................                           ....................................................... 

overovateľ zápisnice                                    

 

 

 

Zapísala: Jana Rafčíková                                 ........................................................ 

Bratislava, 28.01.2014 

 


