
Zápis č. 05/2014 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 20.05.2014 

 
 

P r í t o m n í:  

Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

1. Informácie dekanky (Ľ. Vitková) 

2. Informácie prodekana pre zahraničie a ľudské zdroje (R. Špaček) 

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

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

5. Informácie prodekana pre rozvoj (B. Puškár) 

6. Informácie tajomníčky fakulty (A. Karácsonyová) 

7. Rôzne 

 

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

Oboznámila s dôležitými bodmi zo zasadnutia Kolégia rektora, konaného dňa 07.05.2014: 

 Rektorát by mal znížiť nároky na nárast prostriedkov na celouniverzitné pracoviská. 

 Štipendium 200.000,- € z rozpočtu za VaV. 

 Metodický postup pri zakladaní Spin-off spoločností v STU; 
o  snaha o väčšiu previazanosť na FA a ich ekonomický rozvoj. 

 Pri realizácii Letnej univerzity pre stredoškolákov dochádza k zmene organizácie, boli sme vyzvaní na 
predloženie inovatívnych návrhov. 

 V máji STU spúšťa cyklus prednášok renomovaných zahraničných osobností „Visiting Professors´College 
STU“, ktoré sa budú konať pod záštitou rektora a ich cieľom je zvýšenie povedomia o STU a jej výskume a 
výsledkoch v zahraničí a zabezpečenie užších kontaktov s uznávanými vedeckými osobnosťami. 

Komplexná akreditácia: 

 Spisy boli v riadnom termíne odovzdané na R-STU. 

 Momentálne sme v procese dopĺňania pripomienok a odstraňovania drobných nezrovnalostí. 

 Poďakovala všetkým garantom, spolugarantom, pedagógom, vedúcim ústavov a prodekanom – menovite 
prod. Ilkovičovi za vykonanú prácu. 

Vedecké podujatia: 

 Na pôde FA STU bola zorganizovaná medzinárodná konferencia „Water and City“. 

 V Banskej Štiavnici sa uskutočnilo medzinárodné vedecké kolokvium „Banskoštiavnická kalvária“. 
Ďalej informovala: 

 Dostali sme ponuku od firmy STO, s.r.o. na zorganizovanie cyklu prednášok, na túto aktivitu nám bude 
poskytnutá dotácia vo výške 10.000 €. 

 Informovala o stretnutí  so zástupcami vrcholového manažmentu firmy Volkswagen Slovakia, a.s.; 
o majú záujem podporiť Letnú školu, prípadne workshop. 

Financovanie doktorandského štúdia: 

 Výstupy vo vyšších kategóriách stúpli, narástol počet grantov. 

 

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

 Na ústavy bol rozoslaný koordinačný kalendár skúškového obdobia LS s požiadavkou na vypísanie termínov 
skúšok. 

 Zostavovanie skúšobných komisií je pred záverečnou korektúrou garantmi študijných programov; 
o  komisie budú 5 členné (z toho min. 2  na funkčných miestach profesorov alebo docentov), 
o  každý študent bude diplomovú prácu obhajovať pred komisiou, ktorej členom nebude vedúci práce, 
o  na každú komisiu pripadá 11 študentov. 

 Bakalárske práce: princíp zostáva rovnaký ako vlani, v piatok 23.05. prebehne kontrola rozpracovanosti. 

 Bola doplnená databáza oponentov  diplomových prác v AIS. 
 

 
 
Prodekanka doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková: 

 26.05. až 01.06.2014 prebieha 5. ročník festivalu Dni architektúry a dizajnu. 
 28.05.2014 o 17.00 sa uskutoční vernisáž výstavy Na okraji alebo Miesta architektonického vz(d)oru. 

 



 
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Výmena okien: 30.04.2014 bola podpísaná zmluva s firmou Tatra tender, s.r.o., ktorá bude realizovať verejné 

obstarávanie na dodávateľa okien pre budovu FA STU; 

o  najnižšia cena nebude jediným parametrom pri výbere dodávateľa; 

o  finálne súťažné podklady budú poskytnuté na kontrolu kvestorovi. 

 Prezentoval technické vybavenie vo vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre v Banskej Štiavnici, 

možnosti výroby 3D modelov pomocou 3D tlačiarne a CNC frézy; 

o doc. Bacová rovnako vyzdvihla prednosti technických zariadení v BŠ, 

o prof. Kováč podotkol, že vzhľadom na vysoké ceny tonerov do 3D tlačiarne je nutné vypracovať 

logistiku jej využívania. 

 

 

Tajomníčka Ing. Anna Karácsonyová: 

 12.05. bola spustená ostrá prevádzka registratúry pošty cez systém od firmy AVIS. 

K rozpočtu: 

 19.05. sa uskutočnilo zasadnutie ekonomickej komisie, boli upravené výdavky na verejné obstarávanie 

a právne služby. 

 26.05.2014 bude zasadať AS STU, na ktorom sa odsúhlasí finálna verzia rozpočtu pre rok 2014. 

 Metodika je pripravená, kopíruje metodiku z roku 2013. 

 Publikačná a umelecká činnosť sú už odkontrolované. 

 Podnikateľská činnosť 2% -   FA v rozpočte za tento okruh nemá pridelené financie. 

 

 

Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.: 

 Vyzdvihol úspechy na architektonickej súťaži v Trenčíne: 

o  Ing. arch. Štefan Polakovič - 1. miesto 

o  Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. - 2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

Ing. Anna Karácsonyová                                  ....................................................... 

overovateľ zápisnice     

 

 

             

 

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

Bratislava, 15.04.2014 


