
Zápis č. 06/2014 

z rokovania Kolégia dekanky FA STU v Bratislave 

zo dňa 17.06.2014 

 

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 04.06.2014: 

 Prehodnotenie podmienok pôžičky Stavebnej fakulty (zníženie splátok, nakoľko neboli schopní splácať 
v pôvodnej výške). 

 Na väčšine fakúlt sa realizujú úsporné a racionalizačné opatrenia a zmeny v oblasti personálnej oblasti. 

 Zo zasadnutia KR vyplynula požiadavka na validáciu akreditačných spisov. Za FA STU boli zodpovednosťou 
za validáciu poverení prod. Ilkovič a Ing. arch. Aufrichtová. 

 Bola vyhlásená interná univerzitná súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské miesta.  
Počíta sa s 3 miestami za celú STU. Súťaž je otvorená aj smerom von – celé Slovensko + zahraničie, z čoho 
vyplýva vysoká konkurencia. 

 Horizont 2020 – rektorát apeluje na fakulty (p. Buciová), väzby by mali byť na silné inštitúcie (doc. Pernecký). 

 Prišla výzva na kreovanie projektových centier na jednotlivých fakultách. (Jedno vložené euro generuje do 
rozpočtu 77 centov.) 

 Prorektor Sokol – projekt REALITY – väzba na Mexiko (projekt letnej univerzity cez detašované pracovisko 
v Banskej Štiavnici). 

 Prišla požiadavka na vyplnenie dotazníka Súčinnosť s praxou, väzba na prax, dopady na financovanie škôl. 

 Prorektor Horňák predložil materiál o podpore medzinárodných študentských súťaží: náklady je možné 
refundovať až do výšky 60 % (vedúcim ústavov a kabinetov materiál pošleme mailom). 

 V rámci dotačnej zmluvy bola podpísaná garancia výšky platov k 30.06.2013 (bola to iniciatíva odborov, je 
snaha, aby zmluva bola upravená). 

 Rozpočet: 
o rozpočet na rok 2014 je v štádiu prípravy, 
o vedenie FA STU navrhuje centrálne financovanie a centrálne garantovanie platov, 
o tovary a služby – pokles o 80 tis. oproti roku 2013, 
o bol vypracovaný predbežný limit na tovary a služby z programu Pedagogika, 
o je nutné pristúpiť k personálnym zmenám; časť zamestnancov – ukončenie PP k 30.06.2014, časť 

zamestnancov – krátenie úväzku (treba vážne prehodnotiť v akom rozsahu budú schválené budúce 
pracovné úväzky), 

o prof. Paliatka: požaduje vypracovanie pracovnej verzie rozpočtu, ktorá by odzrkadľovala stav po 
realizácii úsporných opatrení, 

o Ing. arch. Andráš: otázku rozpočtu treba uzavrieť čo najskôr, nakoľko o dva týždne bude AS 
nefunkčný (najbližšie zasadanie AS FA STU bude 30.06.2014), 

o dek. Vitková: bude pripravený materiál, ktorý bude obsahovať predpokladané úspory po vykonaní 
racionalizačných opatrení, tento bude následne predložený AS a vedúcim ústavov a kabinetov.  

 Vyzvala na súčinnosť a spoluprácu počas Noci architektúry dňa 19.06.2014. 

 Stretnutie s jubilantmi za obdobie apríl – jún 2014 sa uskutoční dňa 24.06.2014 o 11.00 hod. 

 Promócie dňa 27.06.2014 budú prebiehať podľa pôvodného modelu (ako v roku 2013) v Aule Emila Belluša. 
 

 
Prodekan prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.: 

 Informoval o tom, že bol vydaný zborník ateliérových prác predmetu AAN_III., zároveň vyzval na zaslanie 

návrhov tém pre budúci akademický rok, ktoré by mohli byť v budúcnosti využité aj ako PR. 

 Výzva na podávanie projektov Európsky hospodársky priestor pre Slovensko: 

o  celá univerzita sa môže uchádzať o jeden projekt, 

o  informácie budú zverejnené na stránke FA 



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

 Úspešne prebehli obhajoby všetkých diplomových a bakalárskych prác. 

 Prijímacie konania na 2. stupeň študijných programov A, U a D a všetky potrebné náležitosti na realizáciu 2. 
kola prijímacej skúšky na KAKP sú pripravené. Úlohu na 2. stupeň pripravujú garanti študijných programov, 

o dnes budú aktualizované prijímacie komisie. 

 Akreditačný spis bol odovzdaný v riadnom termíne, 2.6.2014. 

 Fakulta dostala prístupové práva na validáciu akreditačných spisov formou testovacej verzie. Bolo potrebné 
vložiť skomprimovaný súbor a po elektronickej kontrole následne odstrániť všetky formálne chyby. Pre 
validáciu spisov za FA boli dekankou určení: prod. Ilkovič a Ing. arch. Aufrichtová. 

 Na ostatnom riadnom zasadnutí AS STU dňa 4.6.2014 bol schválený Študijný poriadok a Štipendijný poriadok 
FA .  

 Treba odovzdať skúškové správy za zimný aj letný semester, AIS sa uzavrie 31.08.2014, potom už nie je 
možný vstup. 

 ABF Slovakia – súťaž o najlepšiu bakalársku prácu – hlavným organizátorom je SvF. Za FA je to ÚKAIS. 
 
 
Prodekanka prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková: 

 26.06. sa uskutoční prijímacie konanie do 3. stupňa štúdia. Školitelia, ktorí vypísali témy dizertačných prác, 
majú možnosť zúčastniť sa prijímacieho konania tých uchádzačov, ktorí sa prihlásili na nimi vypísané témy, aj 
v prípade, že nie sú členmi skúšobnej komisie.  

 
 
 
Prodekan Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.: 

 Okná: 
o  rozpočet na okná bol upravený na 2.048.000,- € z dôvodu zmeny popisu ostení a parapetov, 
o  bol spustený nový prieskum trhu, 
o 18.06.2014 príde Mgr. Kuchárová a predstaví finálne súťažné podklady, tie budú po prejednaní vo   

vedení FA STU predložené kvestorovi, 
o realizácia prác by sa mala začať cca v októbri 2014. 

 UVP: po písomnom proteste bol vymenený stavbyvedúci, následkom toho sa zvýšila kvalita prác a znížil sa 
časový sklz. Stavebné práce majú byť ukončené 3.7.2014. 

 20.06.2014 od 8.15 do 13.00 hod. bude v Aule Emila Belluša prebiehať konferencia „Vysoko energeticky 
efektívne budovy potrebujú vysoko efektívny nástroj.“  

 Banská Štiavnica: 

o  bola analyzovaná nájomná zmluva z roku 2008, 

o  k tejto zmluve nebol nikdy vypracovaný dodatok, 

 

 

Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.: 

 Pripomenul, že dňa 21.06.2014 sa na Mladej garde bude konať športové podujatie „Teória vs prax“. 

Vstupenky v cene 3,50 € budú refundované zo sociálneho fondu. 

 

 

 

 

 

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

dekanka FA STU                                       

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.            ....................................................... 

overovateľka zápisnice     

 

 

             

 

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

Bratislava, 17.06.2014 


