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aktuálne výzvy 
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V duchu niekoľkoročnej tradície učiteľských 
konferencií na Fakulte architektúry STU sa 
28. marca 2017 uskutočnila konferencia na tému: 
Aktuálne výzvy v slovenskom vysokom škol-
stve. Konferenciu otvorila doc. Ľubica Vitková, 
PhD., dekanka FA STU. 
Konferencia sa pokúsila redefinovať postavenie 
a poslanie vysokej školy. Témy boli orientované 
v prvom rade na: 
– kvalitu pedagogického procesu: 
výučba – výskum – publikovanie – potreba zacho-
vania rovnováhy, 
– akreditáciu, internacionalizáciu, motiváciu 
v reťazci študent – pedagóg – výskumný pracovník.

Na úvod konferencie boli udelené ocenenia, kto-
rými pri príležitosti Dňa učiteľov rektor STU prof. 
Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil tento rok 
aj štyroch profesorov Fakulty architektúry STU. 
Ocenenia im slávnostne udelil rektorom poverený 
prorektor STU prof. Ing. Marián Peciar, 
PhD. za prítomnosti dekanky FA STU 
doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD. Medaila 
STU bola udelená prof. Ing. arch. Robertovi 
Špačkovi, CSc. Medaila STU sa udeľuje ako pocta 
a ocenenie za mimoriadne úspechy v pedagogic-
kej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne 

zásluhy o rozvoj vedeckého poznania alebo za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj. Plakety STU 
získali prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., 
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. 
a prof. akad. soch. Peter Paliatka. Plaketa STU 
sa udeľuje pri príležitosti významného životného 
jubilea zamestnanca STU, ktorý sa významným 
spôsobom zaslúžil o rozvoj STU. Hosťom na toho-
ročnej konferencii bol predseda akademického 
senátu STU prof. Ing. Ján Híveš, PhD., ktorý síce 
konferenčný príspevok nepredniesol, ale rôznymi 
invenčnými vstupmi prispel ku kvalite diskusie. 

program:
8:45 – 8:50
Otvorenie konferencie
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

8:50 – 9:00
Príhovor a udeľovanie ocenení
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 
9:00 – 9:20
Význam spätnej väzby. 
Manažment ľudských zdrojov v akademickom 
prostredí z pohľadu jednotlivca
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
 
9:20 – 9:40
Výučba a výskum – protiklad či synergia?
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

9:40 – 10:00
Od vízie k realite? Od nutnosti 
k prirodzenosti?
Prepájanie pedagogickej, výskumnej a umelec-
kej činnosti na FA STU v Bratislave.
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

10:00 – 10:30 
Prestávka

10:30 – 10:50 
Praktické skúsenosti s uplatnením nástroja 
CESBA v študentských projektoch a vo vzdelá-
vaní na FA STU.
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
 
10:50 – 11:10
Medzi obrazom a zážitkom.
Ing. arch. Pavel Paňák

– red.,
Foto z konferencie: Matej Kováč –

11:10 – 11:30
Poznámky ku stratigrafickej analýze kompe-
tentnosti vo vzdelávaní.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 
11:30 – 11:50
Diskusia
 
11:50 – 12:00
Ukončenie konferencie 

Tohoročná konferencia priniesla viaceré podnetné 
myšlienky, najmä však osviežujúce názory a po-
zitívne reflexie najmä v príspevkoch arch. Pavla 
Paňáka a arch. Niny Bartošovej. Príspevky sú 
súčasťou ILFY číslo 8 2016–17. 

prof. Peter Paliatka

prof. Marián Peciar, prorektor STU

zľava prof. Julián Keppl, prof. Henrieta Moravčíková, doc. Alžbeta Sopirová,
 Ing. Katarína Gécová, prof. Bohumil Kováč, arch. Beáta Polomová, prof. Pavel Gregor
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význam spätnej väzby. 
manažment ľudských zdrojov 
v akademickom prostredí 
z pohľadu jednotlivca

nina bartošová

Motívom, ktorý ma viedol pripraviť si tento prí-
spevok, je zložitá situácia na fakulte, s ktorou sme 
momentálne všetci konfrontovaní. Na spoločných 
stretnutiach sme opakovane vyzývaní, aby sme 
produkovali výsledky, ktoré pomôžu našej inštitú-
cii zlepšiť si svoje postavenie, aby mala dostatok 
finančných prostriedkov na optimálne fungovanie 
a zaručila si svoju existenciu do budúcnosti. 
Musím však povedať, že opakované predostie-
ranie nie veľmi povzbudzujúcich výsledkov, nie 
je niečím čo ma motivuje, napriek tomu, že sa 
cítim spoluzodpovedná za budúcnosť fakulty. 
Uvedomujem si, že systém hodnotenia inštitúcií, 

za pomoci ktorého štát rozdeľuje financie, je 
niečím, na čo dosah nemám. Zároveň sa mi prieči 
myšlienka, aby sa celé moje pôsobenie podriadilo 
získavaniu akýchsi bodov. Na prvom mieste je 
pre nás všetkých asi dôležitejší obsah a ľudská 
hodnota našej práce. 
Moje skúsenosti s akademickým prostredím sú 
v porovnaní s mnohými kolegami skromné, čo 
znamená, že aj schopnosť posúdiť niektoré jeho 
aspekty, sú limitované. Práca v pozícii odborného 
asistenta/vysokoškolského pedagóga je pre mňa 
prvou pracovnou skúsenosťou v zamestnaneckom 
pomere na Slovensku, spolu so skúsenosťou na 
Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde som 
pár rokov pôsobila ako samostatný vedecký pra-
covník. Než som sa vrátila na Slovensko, bola som 
zamestnaná takmer 3 roky v bežnej komerčnej 
architektonickej praxi v Londýne. Hoci akademic-
ký svet na Slovensku a komerčná sféra vo Veľkej 
Británii nemajú na prvý pohľad veľa spoločného, 
zahraničné skúsenosti mi aj dnes pomáhajú 
hľadať najlepší spôsob, akým sa postaviť aj 
k situáciám, ktoré prichádzajú v mojom súčasnom 
povolaní. 

Tento príspevok sa v prvej časti vo všeobecnosti 
zamýšľa nad situáciou, ktorá nielen u nás, ale 
aj v zahraničí v univerzitnom prostredí nastala. 
V druhej časti prináša niekoľko postrehov, ktoré 
sa opierajú o vlastnú skúsenosť v zahraničnej 
komerčnej praxi. Konkrétne ide o skúsenosť 
s aspektom plánovania si pracovných priorít 
a hľadania najlepšieho spôsobu, akým zladiť 
vlastné pracovné predstavy a ciele s cieľmi svojho 
pracoviska.

pedagogika a výskum – porovnanie naprieč 
európou
Situácia, ktorá nastala na Slovensku, a ktorá 
sa dotýka aj Fakulty architektúry tak, že bola 
pozastavená jej akreditácia a pociťuje limito-
vaný prísun financií, nie je v Európe ojedinelá. 
Publikácia The Research Mission of Higher 
Education Institutions outside the University 
Sector. Striving for Differentiation, sa zaoberá 
prostredníctvom jednotlivých kapitol od rôznych 
autorov (vrátane Petra Pabiana z Českej republiky) 
niekoľkými témami, ktoré vyvstávajú zo zvyšujú-
cej sa dôležitosti roly výskumu na univerzitách, 
a všíma si problémy, ku ktorým týmito zmenami 
dochádza. [1]

Ellen Hazelkornová a Amanda Moynihanová 
z Inštitútu technológie v Dubline vo svojej kapito-
le objasňujú, že aktuálne požiadavky na akade-

mického zamestnanca, aby sa okrem pedagogickej 
činnosti venoval aj výskumu, sú dôsledkom 
transformácie, ktorá začala v Európe v 60. rokoch 
dvadsiateho storočia. [2] Ich príspevok, ktorý sa 
venuje prioritne postaveniu univerzít s aplikova-
ným výskumom (zahŕňa sem aj architektonické 
vzdelávanie), porovnáva situáciu vo viacerých 
európskych krajinách – Belgicku, Fínsku, Írsku, 
Holandsku, Nórsku, Portugalsku a Švajčiarsku, 
pričom spomína aj Českú republiku. Uvádzaná 
tabuľka č. 1 reprezentuje percento pracovného 
času, ktoré pripadá výučbe, pričom porovnáva 
klasické univerzity (tie, ktoré sa venujú a priori 
výskumu) a univerzity aplikovaných vied (vrátane 
vzdelávania architektov). Autorky konštatujú, že 
univerzity aplikovaných vied majú výrazne vyšší 
podiel pracovného času venovaného výučbe, čo 
znamená, že je menej času a priestoru na výskum. 
Táto skutočnosť vychádza prirodzene z charakteru 
daných inštitúcií, pričom dostáva jednu zo skupín 
do nevýhodného postavenia, nakoľko financova-
nie sa opiera v značnej časti o kvalitné výstupy 
reprezentujúce výskum.

Hazelkornová a Moynihanová tiež poukazujú na 
to, že donedávna boli noví akademickí pracov-
níci prijímaní do svojich pozícií predovšetkým 
s dôrazom na ich prax vo svojom odbore a ich 
úlohou bolo túto skúsenosť sprostredkovať štu-
dentom prostredníctvom pedagogického procesu. 
Tvrdia, že mnohí mali skúsenosti v odbore, ale 
len niektorí boli kvalifikovaní vo výskume a mali 
skúsenosti s jeho vedením. „Ako sa postupne po-
zornosť preniesla k viac aktívnemu angažovaniu 
sa vo výskume, od akademikov sa žiadalo, aby si 
vybudovali udržateľný výskumný profil, partici-
povali v národných a medzinárodných vedeckých 
sieťach a vybudovali si meno v medzinárodných 
publikáciách.“ Treba však brať do úvahy, že vybu-
dovanie kvalitného výskumného portfólia závisí 
na značných zmenách v „akademických postojoch, 
správaní a spoločenských a profesionálnych nor-
mách, podriadených budúcemu úspechu“. [3] 

Transformácia pedagogickej na výskumne 
orientovanú inštitúciu je komplexným, náročným 
a zdĺhavým procesom, ktorý môže pokojne zabrať 
dvadsať rokov. Ide o zmenu paradigmy, ktorá sa dá 
chápať podľa Hazelkornovej ako 
a, transformácia akademickej praxe u jednotlivca, 
ktorá sa musí zároveň odohrať spolu s 
b, revolúciou v strategickom zábere a inštitucio-
nálnej kultúre v takom čase, kedy sa 
c, vyššie vzdelávanie dostáva národne a globálne 
pod tlak, ktorý ho núti sa modernizovať, byť 
konkurencie schopné, zodpovedné a efektívne. [4] 

Prijímanie mladých, aktívnejších a medzinárodne 
angažovanejších výskumníkov nie je možné vní-
mať ako jednoznačné riešenie, pretože tu existuje 
riziko destabilizácie inštitúcie, okrem toho sa 
existujúci zamestnanci môžu cítiť ako podce-
ňovaní a prehliadaní. Navyše, zvýšené nároky 
inštitúcií nie sú v mnohých prípadoch sprevádza-
né vytváraním adekvátneho priestoru na výskum 
a skvalitňovaním vybavenia. [5] 

pozícia jednotlivca – časový manažment, 
spätná väzba a napĺňanie cieľov
Snaha o celoplošné skvalitnenie výstupov 
akademickej inštitúcie je dlhým a komplexným 
procesom, vyžadujúcim si aktivitu z viacerých 
strán súčasne. Jednotlivec – v pozícii pedagóga 
alebo vedeckého pracovníka – má obmedzené 
možnosti celkovo situáciu ovplyvniť, no je na 
neho vyvíjaný tlak, aby prinášal potrebné vý-
sledky. Hoci sú relevantné výstupy pre zaručenie 
existencie fakulty nevyhnutné, je dôležité, akým 
spôsobom je zamestnanec so svojim výkonom 
konfrontovaný. Podstatou je, či ho tento spôsob 
motivuje a pomáha mu existujúci stav zlepšiť, 
alebo ho naopak vníma negatívne, ako kritiku bez 
návodu, ako výsledky svojich aktivít zlepšiť. Aby 
zamestnanec podával výkony, ktoré sú v súlade 
s tým, čo pracovisko od neho očakáva a potrebuje, 
je potrebné využívať metódy, ktorými je možné 
nielen zamestnanca usmerniť, ale ho tiež podpo-
riť a dať mu určitú autonómiu rozhodovať, akým 
spôsobom bude svoje aktivity rozvíjať. 

Nástrojom, ktorý používajú predovšetkým 
anglosaské univerzity, ale aj firmy a organizácie, 
sú tzv. „employee performance review “, čiže 
evalvácia výkonu zamestnanca, ktorá prebieha 
raz za 6 alebo 12 mesiacov. Rozhovoru s nadria-
deným predchádza písomné zhodnotenie, kde má 
zamestnanec možnosť sám zhodnotiť svoj výkon, 
ale aj určiť svoje ciele a priority. Aby bolo hodno-
tenie efektívne a nebolo len formalitou, je nutné, 

aby pozostávalo rovnocenne z vstupu zamestnan-
ca ako aj vstupu nadriadeného. Grafická schéma 
na obr. 1 je prevzatá z Federation University 
v Austrálii a zobrazuje kroky, z ktorých evalvácia 
výkonu pozostáva. Táto konkrétne je nastavená na 
ročný cyklus, pričom stupeň 1 (Plánovanie výkonu 
a profesionálneho rozvoja) prebieha od októbra 
do februára; stupeň 2 (Monitorovanie cieľov) od 
marca do septembra; a stupeň 3 (Zhodnotenie 
výkonu a profesionálneho rozvoja) od októbra do 
decembra. [6] 

Samotná forma evalvačného formuláru môže byť 
rôzna. Môže začať odhadom – vyznačením hodno-
tených položiek prostredníctvom grafu na obr. 2, 
ale podrobnejšia textová forma by však nemala 
chýbať. Ako príklad uvádzam formulár Columbia 
University v New Yorku (obr. 3), ktorý je rozdelený 
na „ciele, kľúčové aktivity, zhodnotenie úspeš-
nosti a časového rámca“, a „skutočné výsledky“, [7] 
Univerzita v Bostone má ale napríklad voľnejšiu 
štruktúru. [8] Ročná alebo polročná predpísaná 
evalvácia býva doplnená o menej formálne 
stretnutia, ktoré sú plánované priebežne v prípa-
de potreby. 

Aby mal proces hodnotenia žiadúci efekt, je 
potrebné vytvoriť spôsob, ktorým sa zamestnanci 
konkrétnej inštitúcie vedia stotožniť a vnímajú ho 
ako prostriedok, ktorý im pomôže zladiť vlastné 
záujmy so záujmami inštitúcie a zjednoduší im 
nastaviť si program práce spôsobom, ktorý vyho-
vuje obom stranám. Nadriadeným zároveň môže 
napomôcť zhodnotiť vyťaženosť jednotlivých 
zamestnancov a nové úlohy zdávať efektívnejšie. 

záver
Zlepšenie situácie na Fakulte architektúry STU 
vo väzbe na jej akademické výstupy je niečím, 
čo si vyžiada veľa času. Akokoľvek negatívne sa 
súčasný stav môže javiť, prestavuje pre jednot-
livca dobrú príležitosť dôsledne zvážiť, akým 
spôsobom investovať svoj čas a energiu. Môže 

Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. 
je odbornou asistentkou 

na Ústave dejín a teórie architektúry 
a ochrany pamiatok FA STU v Bratislave.
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Obr. 1: Kroky evalvácie zamestnanca a plánovanie jeho profesi-
onálneho rozvoja
Zdroj: Federation University Australia. Performance Review 
and Development Program [online]. [cit. 2017-03-14]. Dostupné 
na internete: http://federation.edu.au/staff/working-at-feduni/
human-resources/PRDP

Obr. 2: Ukážka grafu zobrazujúceho predbežné hodnotenie 
zamestnanca samotným zamestnancom ako aj jeho 
nadriadeným spôsobom prvotného odhadu.

Obr. 3: Hodnotiaci formulár Columbia University v New Yorku.
Zdroj: Columbia University in the City of New York. Human 
Resources. Performance Appraisal Form & Tools [online]. 
[cit. 2017-03-14]. Dostupné na: http://hr.columbia.edu/
helpful-tools/hr-manager-toolkit/managing-staff/
goal-setting-managing-performance/performance

byť pre neho aj dôvodom, prečo niektoré úlohy 
odmietnuť alebo delegovať inde, pretože aj pre 
inštitúciu je výhodnejšie, ak sa jej zamestnanci 
venujú dlhodobo zmysluplnej práci, ktorej výsled-
ky si vyžadujú čas. Akceptovanie existujúceho 
nastavenia a poznanie pravidiel dáva možnosť 
optimálnejšie rozdeliť prácu tak, aby z nej mala 
inštitúcia úžitok, ale aby v nej našiel naplnenie aj 
jednotlivec. Napriek prekážkam, ktoré tu sú, a ne-
výhodám, ktoré existujúci systém má, poskytuje 
ešte stále priestor rozvíjať spôsobom, z ktorého 
môže mať úžitok inštitúcia aj jednotlivec.

konferencia
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od vízie k realite? od 
nutnosti k prirodzenosti?
prepájanie pedagogickej, výskumnej 
a umeleckej činnosti na fa stu v bratislave.

ľubica vitková
Pre školy architektúry sú vlastné tri základné pi-
liere: pedagogická, výskumná a umelecká činnosť. 
Je štandardom, že uvedené oblasti sú v rámci 
kvalitných architektonických škôl prirodzene 
poprepájané. Previazanie pedagogiky s aktívnym 
výskumom a umeleckou činnosťou pomáha 
zabezpečiť plnohodnotnú výučbu a tým lepšiu 
pripravenosť a adaptabilnosť absolventov pre 
ich budúce uplatnenie sa v stále rôznorodejších 
oblastiach ich budúcej praxe.
Účinná synergia pedagogickej, umeleckej 
a výskumnej činnosti si vyžaduje vytvorenie 
vhodných podmienok a to od štátnej po inštitu-

cionálnu úroveň. Štátne orgány by mali zohľad-
ňovať potreby architektonického a umeleckého 
výskumu cez adekvátnu podporu prostredníctvom 
grantových schém, či financovania vedy pomocou 
dotácií verejným vysokým školám zo štátneho 
rozpočtu[1] zohľadňujúce špecifiká jednotlivých 
odborov. Inštitúcia sleduje vhodnú skladbu 
a sylabus študijných programov, organizáciu 
a metodiku výučby, podporuje vytvorenie siete 
kontaktov s praxou (odberateľmi), so zahranič-
nými partnerskými inštitúciami, ako aj vnútornú 
súčinnosť jej pracovísk a zamestnancov. Súčasne 
zabezpečuje manažment projektovej činnosti, 
optimalizuje personálnej skladbu pedagógov, 
výskumníkov a praktizujúcich architektov, moti-
vuje pre výskumnú činnosť a potrebnú synergiu 
základných činností. V neposlednom rade na 
účinnú väzbu medzi pedagogickou, umeleckou 
a vedeckou činnosťou má zásadný vplyv záujem 
a zanietenie všetkých dotknutých.

Tento príspevok sa zameriava na analýzu krokov, 
ktoré sme na fakulte za ostatné roky v tomto sme-
re urobili. Kladie si za cieľ zhodnotiť, kedy sme 
v prepájaní predmetných zložiek úspešní a kde sú 
naše rezervy. 
Príspevok zároveň analyzuje súčasné limity pod-
pory architektonickej a umeleckej vedy z úrovne 
štátu ako aj pripravované strategické materiály 
(Učiace sa Slovensko[2], Hodnotenie výsledkov 
výskumu na vysokých školách[3]) a legislatívne 
materiály[4] vo väzbe na charakter odborov, 
ktoré naša fakulta zastrešuje. Zameriava sa na 
príležitosti, ale i problémy a možné ohrozenia, 
ktoré z pripravovaných materiálov pre realizáciu 
výskumu na Fakulte architektúry vyplývajú. 

prirodzenosť synergie pedagogickej, 
výskumnej a umeleckej činnosti v odboroch 
architektúra a urbanizmus, či dizajn
Architektonický výskum a predovšetkým jeho 
charakter a zameranie je dlhodobo diskutova-
nou témou na celoeurópskej úrovni. Výskum sa 
realizuje predovšetkým v akademickom prostredí 
vzhľadom na skutočnosť, že pre vysokoškolské in-
štitúcie je výskumná činnosť ich prirodzenou sú-
časťou. V rámci Asociácie architektonických škôl 
Európy (European Association for Architectural 
Education – EAAE) bol z tohto dôvodu formu-
lovaný zásadný dokument architektonického 
výskumu – The EAAE Charter on Architectural 
Research. „Je určený ako referenčný dokument 
pre univerzity, školy architektúry, výskumné inšti-
túcie, agentúry financujúce výskum, odborných 
orgány a architektonickú prax, ktoré realizujú 
architektonický výskum. Špecifikuje charakter 

a ciele architektonického výskumu, potvrdzuje 
rôzne platné metodiky a podporuje rozvoj živého, 
medzinárodne uznávaného a dobre financovaného 
výskumu zo zdrojov spoločenstva.“[5]

Uvedená charta charakterizuje architektonic-
ký výskum, jeho zameranie, ako aj prepojenie 
s inými disciplínami. Osobitnú pozornosť venuje 
výskumu prostredníctvom tvorby (research by 
design), ktorý je architektúre vlastný a vlastný je 
aj samotnému procesu výučby ateliérovej tvorby. 
Preto je logické a prirodzené vzájomné prepojenie 
tejto formy výskumu a podstatnej časti pedago-
gického procesu na školách architektúry – atelié-
rovej tvorby.

nevyhnutnosť prepájania pedagogickej, 
výskumnej a umeleckej činnosti 
O nevyhnutnosti prepájať pedagogickú, 
výskumnú a umeleckú činnosť na našej fakul-
te hovoríme dlhodobo. Vyplýva najmä z hore 
uvedeného princípu financovania vysokých škôl 
na Slovensku[6] a zo súčasne platných kritérií 
Akreditačnej komisie pre akreditáciu študijných 
programov a pre hodnotenie úrovne výskumnej, 
respektíve umeleckej činnosti[7]. Štruktúra dotač-
ných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vysoké 
školy je nastavená tak, že najvyšší podiel financií 
je prideľovaný na základe výstupov z vedeckej 
a umeleckej činnosti. Akreditačné kritéria v rámci 
komplexnej akreditácie sú zas zamerané skoro 
výlučne na hodnotenie výstupov v oblasti vedy 
a umenia. Výsledok akreditácie má popritom 
dopad nie len na získanie práv uskutočňovať štu-
dijné programy v jednotlivých stupňoch štúdia, 
či právo realizovať habilitačné a inauguračné 
konania v príslušných odboroch, ale premieta sa 
i do tzv. dlhých peňazí v rámci rozpočtu fakulty. 
Preto cesta, ako získavať dostatok zdrojov na 
financovanie inštitúcie a obstáť v náročnom 
akreditačnom procese, vedie cez zmysluplné 
prepojenie pedagogického procesu a výskumu.

realizované kroky k naplneniu synergie 
pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti
Základom stratégie zosúladenia pedagogickej, 
výskumnej a umeleckej činnosti na našej fakulte 
je sledovanie nasledovných hľadísk:
> vyvážené rozdelenie pracovných činností 
 a výkonov,
> spolupráca vo vnútri ústavov a medzi ústavmi,
> zameranie sa na kvalitu výstupov,
> zohľadnenie osobnostných kvalít a zamerania 
pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov:
 – učím, tvorím, vystavujem, prinášam 
 granty (edukačné, umelecké...),
 – učím, skúmam, publikujem, 
 prinášam výskumné granty
 – skúmam, publikujem, prinášam  
 medzinárodné výskumné granty, učím,

Aké vhodné podmienky sa snažíme pre napĺňanie 
týchto zámerov vytvárať:
> Cielene podporujeme realizované aktivity cez  
 systém odmeňovania[8]

> Vyčlenili sme finančné prostriedky na 
 predfinancovanie projektov a finančnú 
 spoluúčasť na projektoch z úrovne fakulty
> Z úrovne dekanátu financujeme vložné pre  
 realizáciu publikačných výstupov 
 v renomovaných časopisoch, respektíve 
 relevantné výstupy z medzinárodných 
 konferencií
> Podporujeme učiteľské a výskumné mobility 
 cez rôzne programy
> Máme zástupcov v pracovných skupinách EAAE  
 – Research Academy a Education Academy
> Vytvorili sme technickú bázu pre výskum 
 v rámci Univerzitného vedeckého parku vrátane 
 personálnej odbornej podpory, máme ideálne 
 podmienky pre realizáciu pedagogického 
 procesu a výskumu v rámci Detašovaného 
 pracoviska v Banskej Štiavnici
> Posilnili sme podporu podávania projektov cez 
 oddelenie manažmentu projektov
> Upravili sme štruktúru študijných programov 
 (princíp seminárov dopĺňajúcich ateliérovú 
 tvorbu) a organizáciu výučby (rozvrh 
 vyčleňujúci osobitý priestor pre ateliérovú 
 tvorbu) so zámerom lepšie prepojiť 
 pedagogiku s výskumom prostredníctvom 
 „research by design“.

v čom sme úspešní? 
načo sa máme zamerať? kedy sa nám darí 
prepájať výučbu, výskum a tvorbu?
Naša pozícia v rámci technického školstva, a v ob-
lasti skupiny odborov projektovanie kde je naša 
fakulta cez nosný odbor Architektúra a urbaniz-
mus ťažiskovo zaradená, nie je najjednoduchšia. 
V oblasti umenia pre oba naše odbory máme zas 
silnú konkurenciu v školách čisto umeleckých. 
I napriek tomu sú oblasti, kde sa vieme v silnej 

konkurencií presadiť. Je to najmä oblasť získava-
nia zahraničných výskumných a edukačných gran-
tov. Pre podporu umeleckých aktivít sa nám zas 
darí získavať zdroje z Fondu na podporu umenia. 
Predovšetkým však oblasť zahraničných projektov 
vytvára ideálnu bázu pre prepájania výskumu 
a pedagogiky vzhľadom na skutočnosť, že ta-
kýmto spôsobom sú nastavené aj naše partner-
ské inštitúcie (zahraničné školy architektúry), 
realizujúce výskum vo veľkej miere prostredníc-
tvom tvorby. Navyše v týchto partnerstvách si 
vzájomne overujeme a osvojujeme progresívne 
metódy výučby. 
Ďalšou oblasťou prirodzeného prepojenia výučby 
a výskumu i s priemetom do praxe sú zmluvy 
o dielo, či podnikateľská činnosť. Táto orientácia 
je nám zas prirodzená vzhľadom na regionálny 
a prakticky orientovaný charakter našich odborov. 
O význame a potrebe prepojenia výučby a praxe 
pri výchove našich absolventov ako dizajnérov tak 
architektov nie je nutné vôbec diskutovať.

V tejto oblasti však máme isté rezervy predo-
všetkým pri formulovaní tém v rámci uvedených 
zmlúv. Pre akceptáciu a priemet takto riešeného 
aplikovaného výskumu i do rozpočtu je potrebná 
dôsledná formulácia výskumne zameranej úlohy 
už v samotnom názve. 
Pre poučenie a inšpiráciu uvádzam témy vý-
skumných aktivít a projektov v rámci zmlúv o die-
lo, ktoré boli Ministerstvom školstva akceptované 
v rámci dotácie: Vedecko-výskumné aktivity 
určené na Public Space Bratislava, Výskum pamia-
tok, Zachovanie, udržanie a obnova kultúrneho 
a prírodného dedičstva v lokalite Malej a Veľkej 
Sklaky…

perspektíva do budúcnosti?
Práve zahraničná spolupráca na výskumných 
a edukačných projektoch a publikovaní ich 
výsledkov ako aj orientácia na zadania z praxe sú 
cestou i do budúcnosti. Pripravovaný strategický 
materiál „Učiace sa Slovensko“, ako aj materiál 
„Hodnotenie výsledkov výskumu na vysokých 
školách“ s posilnením medzinárodnej dimenzie 
nášho vysokoškolského vzdelávania počítajú, 
rovnako ako s jeho užším prepojením na prax 
a výskum.
Tieto naše dimenzie a špecifiká môžu byť v rámci 
prezentovanej stratégie našou silnou stránkou 
najmä vo väzbe na v dokumente formulované 
nasledovné ciele.

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
je dekanka a pedagogička na 

Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU.

Obr.1. Výskumná kapacita Fakulty architektúry v rámci STU

Obr.2. Porovnanie úspešnosti FA v rámci STU v získavaní zahraničných grantov v rokoch 2015 a 2016. 

1, Objem finančných prostriedkov pridelený verejným vysokým 

školám v Slovenskej republike na jednotlivé roky sa riadi 

Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám

2, Materiál autorov Burjan, Vladimír, Ftáčnik, Milan, Juráš, 

Ivan, Vantuch, Juraj, Višňovský, Emil, Vozár, Libor: Učiace sa 

Slovensko, Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

bol zadaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu 

a v marci 2017 bol predložený na verejnú diskusiu

3, Materiál spracovaný skupinou vedcov a umelcov pôsobiacich 

na vysokých školách: Moczo, Peter, Markoš, Peter, Petráš, Ivo, 

Bátora, Jozef, Buranovský, Daniel, Zervan, Marián, Biskupič, 

Stanislav, Celec, Peter, Ilavská, Jana Kristek, Jozef: Hodnotenie 

výsledkov výskumu na vysokých školách bol spracovaný v de-

cembri 2016 na základe požiadavky Ministerstvom školstva 

vedy, výskumu a športu s cieľom posúdiť možnosť implementá-

cie systému hodnotenia REF (Research Excellence Framework) 

pre hodnotenie výsledkov vedy a výskumu na Slovensku.

4, Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

5, The EAAE Charter on Architectural Research dostupné na 

http://www.eaae.be/old/research.php /12.3.2017/

6, Na základe Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám podľa jednotlivých rokov

7, Tieto boli na pôde Fakulty architektúry vzhľadom na svoju 

závažnosť opakovane prezentované na rôznych fórach a publi-

kované v jej periodikách. Za mnohé uvádzam Vitková, Ľubica: 

K úspešnej akreditácii, In.: Konferencia učiteľov 2012/2013, 

ILFA 8, apríl 2012/2013, s. 6,, Akreditačné kritériá: In.: ILFA 9, 

máj 2013/2014, s. 3., Učiteľská konferencia?! Zase? A na čo! In.: 

ILFA 4, máj 2014/2015, s. 2–3

Cieľ 5-02 Vonkajší systém zabezpečovania 
kvality vzdelávania 
Realizovaný cez zavedenie nových postupov 
vonkajšieho spôsobu zabezpečenia kvality 
vzdelávania v súlade s Európskymi štandardmi 
a odporúčaniami a s možnosťou akreditácie 
i prostredníctvom medzinárodne akceptovaných 
akreditačných orgánov iných krajín.

Cieľ: 6-04 Financovanie tvorivej činnosti 
v oblasti národných štúdií
Realizovaný cez financovanie podporujúce tvorivú 
činnosť vysokých škôl, zameranú na oblasť 
výskumu slovenskej histórie, spoločnosti, kultúry, 
ako aj prírodného prostredia vzhľadom na ich 
dôležitosť z hľadiska rozvoja Slovenska a jeho 
regiónov.
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praktické skúsenosti 
s uplatnením nástroja cesba 
v študentských projektoch 
a vo vzdelávaní na fa stu

lorant krajcsovics
Nárast počtu takzvaných „zelených“ budov 
môžeme sledovať nielen na základe štatistík spo-
ločností, ale aj záujmu odbornej či laickej verej-
nosti o túto tému. Stáva sa súčasťou „imidžu“, že 
investor chce prezentovať budovu ako ekologickú, 
bez ohľadu na to, čo si pod tým predstavuje.
Po nástupe finančnej krízy v roku 2008 môžeme 
sledovať nárast zelených budov certifikovaných 
jedným z najrozšírenejších svetových systémov 
LEED alebo BREEAM aj u nás. Projekty ako 
BBC1+, OC Centrál, či Bytový dom Zelené átrium 
zarezonovali v odbornom priestore dostatočne. 
Dovolím si konštatovanie, že v súčasnosti každá 
významnejšia administratívna budova sa snaží 
o získanie tohto hodnotenia v snahe o zvýšenie 
atraktivity pre nájomcu, ale čo treba podotknúť, 
za cenu prijateľných investičných nákladov. Vieme 
byť zelení do tej miery a úrovne, do akej to vie 
akceptovať trh. Dá sa očakávať, že v krátkom čase 
sa v segmente administratívnych budov stane 
„zelený“ certifikát štandardom.
V bytovej výstavbe investor reaguje na iné požia-
davky trhu. Narastá záujem o energeticky úsporné 
stavby1 a súčasne rezonuje „nepríjemná“ nutnosť 
splniť požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budov. Projekty ako Zelené átrium považujem za 
úprimnú snahu developera dosiahnuť udržateľnú 
úroveň výstavby. 
Celkom iná je situácia v susednom Rakúsku. Tu 
sa najviac presadil národný systém vytvorený 
spoločnosťou ÖGNB, Total Quality building so 
125 certifikovanými budovami a národný hod-
notiaci rámec klimaaktiv Bauen und Sanieren 
s vyše 500 ohodnotenými budovami. Program 
klimaaktiv Bauen und Sanieren je podporovaný 
Rakúskym ministerstvom: „Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft“ (Rakúske ministerstvo pre 
pôdohospodárstvo, životné prostredie a vodné 
hospodárstvo).

V štruktúre výstavby budov majoritnú časť tvoria 
rodinné a bytové domy, zrejme aj vďaka inej 
vlastníckej štruktúre. Veľkú časť bytovej výstavby 
realizujú mestské bytové spoločnosti, ktoré byty 
prenajímajú. Ďalšou výhodou je, že program 
Klimaaktiv ja výrazne zjednodušený oproti 
veľkým hodnotiacim systémom (LEED, BREEAM 
a DGNB) a špecializuje len na 4 základné oblastí 
udržateľnosti:
A – Kvalita plánovacieho procesu a realizácie 
 (130 b.) 
B – Energia a zásobovanie (600 b.)
C – Stavebné materiály a konštrukcie (150 b.)
D – Komfort a kvalita vzduchu (120 b.)

Hodnotenie sa nesnaží zameriavať na všetky 
environmentálne parametre, ale sleduje niektoré 
vybrané cieľové oblasti. Napríklad podpora 
cyklistickej mobility, implementácia integrova-
ného navrhovania v procese prípravy projektu, 
zhodnotenie letnej tepelnej stability, či vylúčenie 
prchavých organických materiálov z procesu 
výstavby. Takéto zjednodušenie umožňuje 
koncentrovať sa na ťažiskové ciele, ale súčasne 
výrazne zjednodušiť a sprehľadniť systém pre celú 
laickú aj odbornú verejnosť.
Pre potreby výučby na našej fakulte sme počas 
medzinárodného projektu CEC 5: Demonstration 

of energy efficiency and utilisation of renew-
able energy sources through public buildings 
v spolupráci Trnavským samosprávnym krajom 
a so zahraničnými partnermi adaptovali nástroj 
CESBA (Common European Sustainable Building 
Assessment). V ňom boli syntetizované merateľné 
kritéria environmentálnych, sociálnych a ekono-
mických aspektov udržateľnosti. 
Počas dvoch rokov sme overovali jeho uplatne-
nie na študentských záverečných bakalárskych 
prácach v rámci predmetu Architektúra a prostre-
die II. Miera podrobnosti spracovania záverečného 
bakalárskeho projektu bola dostatočná pre 
hodnotenie kritériami CESBA. 
Prehľad hodnotených kategórií:
A – Kvalita miesta a vybavenia (max. 100b.)
B – Kvalita plánovacieho procesu (max. 100 b.) 
C – Energia a zásobovanie ( max. 400 b.)
D – Zdravie a komfort (max. 200 b.)
E – Stavebné materiály a konštrukcie 
  (max. 200 b.)
Z maximálneho možného počtu bodov 1000 za 
všetky kategórie hodnotenia, získali projekty štu-
dentov v akademickom roku 2015/16 priemerne 
54,4 % z maximálneho počtu bodov a v akademic-
kom roku 2016/17 priemerne 43,82%. 

Tieto pomerne nízke percentá potvrdzujú náš 
predpoklad, že environmentálne aspekty výstavby 
netvoria štandardnú súčasť návrhu a sú zohľad-
ňované len čiastočne. Priemerne najviac bodov 
získalo kritérium hodnotenia Kvality miesta 
a vybavenia. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti 
sa posudzuje lokalita, jej dopravná dostupnosť 
a vybavenosť. Výber lokality záverečnej bakalár-
skej práce je ale v kompetencii garanta pred-
metu, takže toto vyššie hodnotenie svedčí viac 
o kompetencii garanta ako študenta. V ostatných 
kritériách nedosahovali študenti ani 50% z maxi-
málneho počtu bodov. 
Počas hodnotenia sa nám ukázalo, že študenti 
majú obmedzenú kompetenciu spracovať takéto 
komplexné hodnotenie samostatne. V niektorých 
oblastiach by bolo potrebné doplniť nástroje, 
napríklad pri posudzovaní nákladov životného 
cyklu, či environmentálnych parametrov staveb-
ných materiálov, čo je presah do sféry stavebných 
inžinierov, či chemikov. 
Nástroj CESBA, aj pri miere zjednodušenia 
hodnotenia jednotlivých kritérií, predstavuje 
metodický postup s jasnou štruktúrou, pomocou 
ktorého si môžu študenti na začiatku ateliérovej 
tvorby jasne definovať, ktoré environmentálne 
aspekty chcú pri návrhu zohľadňovať. Takto 
definované ciele, tvoria súčasť návrhu už od 
prvotného konceptu a stávajú sa tak integrálnou 
súčasťou architektonickej štúdie. 
Pre pedagógov vytvára nástroj CESBA porovnáva-
ciu bázu medzi jednotlivými projektami, čo uľah-
čuje hodnotenie vytýčených cieľov a merateľnosť 
dosiahnutých výsledkov. (Overené na príkladoch 
projektov magisterského štúdia, študentky: 
Dunajská, Granerová).
Ak chceme v budúcnosti pripravovať absolventov, 
schopných pôsobiť na tomto rýchlorastúcom 
trhu so zelenými budovami, bude potrebné overiť 
možnosť vytvorenia prierezového študijného 
programu magisterského stupňa štúdia naprieč 
technickou univerzitou. Počas neho by študenti 
rôznych zameraní mali mať možnosť naučiť sa 
spolupráci a vnímaniu udržateľnosť holistickým 

pohľadom. Podobný študijný odbor magisterské-
ho stupňa štúdia funguje na ČVUT pod názvom: 
Budovy a prostředí. „Studium je zaměřeno 
na komplexní zvládnutí principů koncepčního 
navrhování budov, jejich částí, energetických 
a ekologických systémů budov, které při minimál-
ní spotřebě energie a minimální zátěži životního 
prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, 
reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen 
na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější 
i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životní-
ho cyklu budov ("Intregrated building design").“[2]

V súčasnosti overujú kolegovia v Českej republike 
nástroj CESBA na vyhodnocovanie architektonic-
kých súťaží. Predpokladám, že posúdenie environ-
mentálnych parametrov budov sa stane súčasťou 
hodnotenia kvalitnej architektúry. 

Dovolím si na záver malý exkurz do študijného 
odboru mechatroniky: „Japonci si ako prví uvedo-
mili, že pri projektovaní mechatronického výrobku 
sa nedá optimálny výsledok dosiahnuť tak, že tím 
strojných a elektrotechnických inžinierov vyprodu-
kuje svoje časti výrobkov viac, či menej nezávisle 
jeden na druhom a až potom sa ich snažia spojiť. 
Uvedomili si, že aj v prípade mechatronických 
výrobkov sa dajú najlepšie výsledky dosiahnuť len 
postupom ‚zhora dole’, vychádzajúceho zo špecifi-
kácie projektovaného výrobku a zaoberajúceho sa 
jeho stále podrobnejšími detailmi. Týmto vznikla 
potreba pre tento účel vytvoriť a pestovať nový 
interdisciplinárny inžiniersky odbor integrujúci 
poznatky nielen z mechaniky, elektroniky a infor-
matiky, ale aj z ďalších odborov.“ [3]

Myslím, že podobná situácia nastáva v súčas-
nosti aj v našej oblasti. Ak chceme byť na túto 
najväčšiu súčasnú výzvu v oblasti architektúry 
pripravený, je nevyhnutné začať hľadať cesty 
spolupráce a otvorenosti na univerzite.

Ing. arch. Lorant Krajcsovics PhD.
je odborným asistentom 

na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry, 
FA STU v Bratislave.

1, ESB 1/2017, Poptávka po energeticky úsporných stavbách stoupá

2, http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/programy/obormb.php

3, https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zobrazit/50216

Tab. 2: Hodnotenie udržateľnosti budovy – kritéria pre novostavby, CESBA

Tabuľka 1: Percentuálne splnenie požiadavky kategórie

Porovnanie certifikovaných budov BREEAM a LEED v krajinách strednej Európy

Vývoj počtu certifikovaných budov na Slovensku



10    11konferencia

Jedným z cieľov nášho stretnutia je hovoriť o spô-
sobe zvýšenia kvality výuky v rámci rozsahu zábe-
ru ponúkanej náuky v architektúre vo všetkých jej 
podobách a v zmysle motivovania študenta, jeho 
oduševnenia, osvojovania si bohatého pragma-
tického i poetického sveta architektonického 
remesla.

Z čoho všetkého pochádza tvorivosť architekta? 
Akým spôsobom je sýtený študentov intelekt, 
čím je podnecovaná jeho imaginácia? K akému 
poznaniu okrem typologickej náuky, konštru-
ovania, zásad komponovania či sledu slohov 

a ich historických kontextov ho treba viesť? Ako 
učiť tie vlastnosti architektúry, ktoré sú ťažko 
zobraziteľné alebo nezobraziteľné vôbec a patria 
k substancii tohto umenia. 

Na benátskom Bienále v roku 2012 dostal od 
šéfkurátora Davida Chipperfielda medzi mnohými 
inými ponuku svojho príspevku k vtedajšej téme 
aj Valerio Olgiati. (obr. 1) Naložil s ňou nanajvýš 
sympaticky. Namiesto sebaprezentácie – a on 
má čo vystavovať – požiadal 44 významných 
svetových architektov o poskytnutie obrazového 
zázemia svojej pamäte. Obrazov, ktoré sú pre ich 
tvorbu dôležité, ktoré ich inšpirujú, ktorých duch 
ich pobáda k novým víziám, ktoré ich premýšľanie 
architektúry významne ovplyvnili a ovplyvňujú. 
Išlo mu o akési ich osobné „múzeá imaginácie“ 
architektov v podobe najviac desiatich ľubo-
voľných obrazových záznamov: tých, ktoré majú 
v hlavách pri kreslení a premýšľaní svojich nových 
konceptov. Tieto obrazy vyložil na veľký stôl – to 
bolo všetko. (obr. 2) Vo svojej veľkej väčšine to 
boli zobrazenia architektúry fotografiami či iným 
záznamom a bolo zrejmé, že ich títo dôležití 
architekti zažili, priamo spoznali a že sa tieto 
stali ich inšpirujúcou osobnou skúsenosťou. (obr. 
3, obr. 4, obr. 5) Posolstvo Olgiatiho expozície je 
jasné. Základným kameňom mentálnej výbavy 
človeka /architekta voči architektúre je zážitok 
z nej. Skúsenosť a emócia pochádzajúca z krát-
kych chvíľ, ale aj rokov v architektúre, zakladá 
spomienku, pamäťový záznam, z ktorého sa potom 
vetví naša predstavivosť. Starí Gréci označovali 
pamäť – Mnémosyné – matkou všetkých múz. 

Jedným z pilierov každej kvalitnej vysokej školy 
je výskum. Priame zažitie všemožných vlastností 
architektúry, tej predchádzajúcej i tej súčasnej, 
je predsa prirodzenou súčasťou jej skúmania. Až 
takáto komplexná podoba jej analýzy je takou 
analýzou, o ktorej Salvador Dalí hovoril ako 
o ekvivalente konštruovania alternatívnej vízie. 
Takáto priama skúsenosť uložená v pamäti je 
tou emočnou stopou, ku ktorej sa vedome alebo 
podvedome vraciame pri svojich rozhodnutiach. 
Tu nejde o priamu repetíciu videného, ide o mi-
movoľné podnety nových interpretácií v architek-
túre zažitých prchavých pocitov alebo trvácnej 
skúsenosti. 

V prostredí dominujúcej zvodnej obraznosti a jej 
stále dokonalejších podôb vládne obraz – obraz-
nosť formy nad všetkými ostatnými zmyslovými 
podnetmi včítane senzomotorických. Takých, 
ktoré sú rovnako podstatné pre porozumenie 
ešte iných dôležitých vlastností architektúry. 

Obraznosť architektonickej formy odvádza 
pozornosť od podstatného a stále prítomného, 
totiž, že architektúra je umením priestorotvorby. 
Podmanivá a naviac spravidla exteriérová „vizoš-
ka“ je síce legitímnym zavŕšením semestrálneho 
projektu a v podmienkach školy to sotva môže byť 
inak. Študent však musí byť vedený k tomu, že 
svet architektúry je oveľa bohatší a podstatnejší.

Centrály Panteónu či Dedečkovej nitrianskej auly 
sú pre svoje kruhové figúry osobitne ťažko zo-
braziteľné. (obr. 6, obr. 7) Žiadne zobrazenie však 
nesprostredkováva to podstatné pre vnímanie 

ich výsostnej kvality a to je majestát priestoru 
vlastný takýmto figúram. Tam treba vchádzať, 
stáť a pozerať.
Von Klenzeho enfiláde z mníchovskej Pinakotéky 
síce rozumieme, zažiť takúto v skutočnosti 
jednoduchú líniovú priestorovú kompozíciu 
v jej repetícií pohybom je však zážitok iného 
druhu. (obr. 8) Obsiahnuť a porozumieť oveľa 
komplexnejšie priestorové zostavy je bez pohybu 
pozorovateľa v nich nemožné – také, akou je napr. 
priestorová kompozícia Van Berkelovho múzea 
Mercedes-Benz v Stuttgarte. (obr. 9) Chémiu 
svetla v architektúre, atmosférovú podmanivosť 
tohto divadla síce z fotiek vytušíme, žiadna však 
nemôže ponúknuť to podstatné – tj. premennosť 
toho predstavenia spočívajúcu v premennosti 
svetla v čase a jeho súznenia s architektúrou 
v delikátnych premenách. (obr. 10, obr. 11)
Nekresťansky drahá fasáda nekresťansky drahej 
hamburgskej Labskej filharmónie od Herzog & 
de Meuron vďaka zložito poohýbaným sklám 
reflektuje i prepúšťa svetlo tak, ako obklopujúca 
vodná hladina. (obr. 12) Architektúra si poslúžila 
mimikry, ktoré je vlastné premenlivosti svetla 
a vody, aby svoj veľký objem ponúkla akceptova-
teľne a zostala zároveň vyzývavou ikonou. Obe, 
teleso domu i vodu nad ktorou sa týči, potrebuje-
me pozorovať v čase, aby sme porozumeli. 
Poriadok nie je manifestom klasicizmu, je fun-
damentálnym atribútom architektúry odjakživa. 
Mnohonásobná repetícia dvoch podôb toho 
istého travé tvorí 2/3 obvodu benátskeho námes-
tia sv. Marka. (obr. 13) Spektákel pre milióny na 
pozadí strohej bezdejovosti. Príťažlivosť takýchto 
historických situácií či verejných priestorov vo 
všeobecnosti nepochádza a priori z malebnosti 
architektúry, takéto tvrdenie je nepremýšľavou 
floskulou. Na tento blok bytovky z 20-tych rokov 
minulého storočia od Kay Fiskera uprostred 
Kodane sa chodia dôležité školy architektúry učiť 
onú bezdejovosť, nudu, repetíciu – silu jedinej 
témy. (obr. 14, obr. 15) To sú tiež dôležité vždy 

prítomné a prirodzené vlastnosti architektúry. 
Tieto sú v podobách drvivej prevahy krikľavosťou 
či inak vtieravých bytoviek nášho ranokapitalis-
tického developerstva neprítomné. Učíme tieto 
témy? Učíme, že celistvosť, masa, telesnosť je pre 
pocit mesta rovnako závažná, ako tak spravidla 
celebrovaná ľahkosť, efemérnosť, prchavosť? 
(obr. 16) 

 Akým poučným a prekvapivým môže byť čítanie 
systémovej nekonzistentnosti či inšpirujúcej 
dvojtvárnosti architektúry. Chipperfieldovo 
klasicizujúce priečelie masívneho portikusu jeho 
vily v krajine skrýva modernistickú pôdorysnú or-
ganizáciu. (obr. 17, obr. 18) alebo naopak, Jančokov 
rodinný dom v Bernolákove s chýrnou klasickou 
priestorovou organizáciou je zahalený profánnym 
obalom. (obr. 19, obr. 20) Až keď stojíme otočení 
chrbtom k drážovském sv. Michalovi Archanjelovi 
a vnímame šíry horizont, nad ktorým sa týči, až 
vtedy porozumieme potenciálu drobnej stavby 
k monumentálnemu zjavu, ktorý pochádza zo 
spôsobu, akým je do krajiny vložená. (obr. 21)
Provokujúce, a preto atraktívne, dokážu byť zábe-
ry radikálne novej architektúry v historickom pro-
stredí. Tento očividne kontroverzný vzťah môže 
mať podoby skrytého súznenia, vzájomného sa 

medzi obrazom 
a zážitkom
pavel paňák

obohacovania, či vyjavenia hodnôt, ktoré by sme 
si bez provokujúceho susedstva ani neuvedomili. 
Takúto bohatú komplexnosť si naplno môžeme 
uvedomiť až in situ. (obr. 22)
Bellušove družstevné domy vyzerajú po desať-
ročiach veľmi podobne ako v ich novote. Ako má 
študent pochopiť podenkovosť báječnej novoty? 
Architektúru totiž vnímame najmä v rôznych 
podobách jej starnutia, náš rešpekt pochádza 
významne z podôb ušľachtilosti jej patiny. Túto 
zakladajú naše materiálové rozhodnutia – solíd-
nosť, odolnosť, trvácnosť, spôsob akým povrchy 
voči sebe priraďujeme. Aj takýto zážitok môže 
priviesť k porozumeniu, že napríklad detail, ak je 
v semestrálnej práci prítomný, nemá byť len for-
málnym, spravidla nakopírovaným, jej útrpným 
prídavkom. 

Reálny zážitok v architektúre dokáže spätne 
sprítomniť pocity, ktoré zažívame v príbuzných či 
úplne iných mimo architektonických situáciách 
– v četbe, v hudbe, výtvarnom umení či iných, 
náhodných konfrontáciách. Fascinovala ma pred 
pár rokmi v newyorskej MOMA Asplundova škica 
jeho a Lewerentzovho chýrneho štokholmského 
cintorína, (obr. 24) asi interpretáciou prázdna ako 
jednej z podstatných okolností smrti. Obkreslil 
som si ju viackrát pre fixovanie pocitu z nej, aby 
som ho potom reálne zažil po rokoch pri návšteve 
Rossiho okrsku cintorína San Cataldo v Modene. 
(obr. 25) To je taký druh osobitnej magickej 
pôsobivosti, ktorú architektúra vlastní spolu 
s ostatným umením. 
Výpočet jej ďalších vlastností, ktorým najlepšie 
porozumieme priamym zážitkom, je oveľa bohat-
ší. Skrytá noblesa v zdanlivo banálnom čitateľná 
na druhý pohľad, zastretá symbolika, čítanie 
vrstiev pochádzajúcich zo zhody okolností, 
vybočenia, ktoré neskúsené oko nečíta, delikátne 
manipulácie, rozpoznanie premýšľavého remesla, 
ale aj pokora, pýcha, koketéria, irónia, energia, 
pôvab skrze drsnosť a mnohé iné. Stopy ľudskej 
ruky na dnes už nemnohých nových povrchoch, 
také dôležité v prostredí, ktorému dominuje 
sterilita tých priemyselne produkovaných.
Osobná skúsenosť zakladá spôsob, akým sme 
schopní triediť či hierarchizovať množstvo 
obrazov architektúry, ktoré nás denne zaplavujú. 
Učí nás vytušiť v nich prítomné hodnoty, zbystriť 
pozornosť nad zdanlivo banálnou reprodukciou 
a naopak.
Neprihováram sa za explicitné exkurzy za histo-
rickou architektúrou – vzťah k nej sa u študenta 
formuje oveľa zložitejšie ako k tej súčasnej. Ale 
aj takýmto priamym zážitkom a usmerňujúcim 
komentárom sa zakladá pochopenie, že to, čo nás 
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aktuálne čelendže vo vzdelávaní.
k stratigrafickej analýze 
kompetentnosti vo vzdelávaní, 
dôsledky hierarchickej regresie

robert špaček

Z knižky Das Peter Princip väčšinou poznáme 
populárny bonmot: „Človek tak dlho postupuje 
po kariérnom rebríčku, až sa dostane na pozíciu, 
na ktorú nestačí, a na nej už ostane.“ Prvým dô-
sledkom tohto princípu je, že postupne sú všetky 
rozhodujúce pozície obsadené neschopnými 
ľuďmi. Pritom ide o knižku venovanú hierarchii 
neschopných, založenú na serióznom výskume.[1] 
Na strane 108 uvádza ako dôsledok hierarchickej 
regresie stratu kompetenčnej hodnoty jednotli-
vých stupňov vzdelania. 
Maturita, vysokoškolské diplomy strácajú svoju 
hodnotu, ako prahy pre postupovú kompetenciu. 
Voľne interpretované: kedysi každý, kto vedel čí-
tať a písať, bol kompetentný pre vykonávanie zod-
povednej pozície. Pre generáciu mojich rodičov, 
narodenú v dvadsiatych rokoch, bola maturita 
kompetenčným kritériom pre zastávanie veľmi 
solídnych pracovných miest. V rámci hierarchickej 
regresie sme sa dnes dostali do situácie, že matu-
rita má v zásade len hodnotu istej orientácie. Čím 
viac ľudí dosiahne istý kompetenčný stupeň, tým 
viac sa znižuje jeho validita. Pre kariérnu pozíciu 
je potom potrebný iný (vyšší) stupeň, čo vedie 
k hierarchickej devalvácii.
Pokiaľ uznáme platnosť procesu hierarchickej re-
gresie, a je ťažké to neurobiť, tak sa nám ponúkajú 
dve možnosti. Je to už zmienený princíp hierar-
chickej devalvácie, kedy kariérna hierarchizácia 
ostane zachovaná a kompetenčná hierarchizácia 
založená na získanom stupni vzdelania je stláčaná 
nadol. Ak všetci vedia čítať a písať, ukončené zá-
kladné vzdelanie má kompetenčnú hodnotu. Keď 
ho nadobudnú všetci, potrebujeme na rozlíšenie 
kvality maturitu. Akonáhle ju má väčšina národa, 
chceme vysokoškolské vzdelanie… 
V našom prostredí je PhD. nevyhnutný štandard 
pre začiatok akademickej kariéry. Vzhľadom 
k tomu, že tretí stupeň vzdelávania berieme vcel-
ku tolerantne, v niektorých odboroch zotrvávame 
na preukazovaní kompetentnosti prostredníctvom 
DrSc. A aby sme nenivelizovali ani túto úroveň, 
v minulosti sme tu mali akademikov, potom po-
kusy o zriaďovanie učených spoločností, aby tých 
najkompetentnejších bolo čím menej. 
Druhou možnosťou je upgrade existujúcej vzdela-
nostnej hierarchizácie, zvyšovanie validity existu-
júcich stupňov. Tento postup je dlho a neúspešne 
predmetom reforiem. Nechajme bokom základné 
vzdelanie, to musia mať v zásade všetci, zvyšovať 
kvalitu obsahu je nevyhnutné, len jeho ukončenie 
nemôže byť predmetom výberu. Keď sme chceli 
zvýšiť podiel stredoškolsky vzdelanej populácie, 
znehodnotili sme kvalitu prahu pre vstup na 
strednú školu. Spustili sa preteky v získavaní 
samých jednotiek na základnej škole. Stredná 

škola má mať štruktúrovane výberový charakter. 
Ak sa podarí prostredníctvom zvýšenia kvality 
obsahu zvýšiť hodnotu „vysvedčenia“, stúpne aj 
kompetenčná hodnota maturanta, či absolventa 
akejkoľvek strednej školy, a môžu sa stať objek-
tom patričnej spoločenskej úcty. A spoločenské 
uznanie je okrem peňazí cieľom vzdelávania.
Ak skočíme do akademického prostredia, tak do-
kážeme spracovať históriu kompetenčnej regresie 
veľmi plasticky. Louis de Broglie získal v roku 
1929 Nobelovu cenu v podstate za dizertačnú 
prácu, v ktorej postuloval svoju hypotézu-voľne: 
„každá pohybujúca sa častica má svoju vlnovú 
odozvu…“ (ako uvádza Bülent Attalay [2]).

Dnes v akademickom prostredí pod stupňujúcim 
sa tlakom neustále pretekáme. Preteky nastali 
postupne: indexované časopisy, citačný index, 
impakt faktor, Hirschov index… kvalita sa preu-
kazuje kvantifikátormi. Reálna kvalita vedeckého 
výstupu, človeka vedca je rozriedená systémom, 
alebo sa v ňom stráca. Hodnotiace systémy a gré-
miá používajú elementárne pravidlá účtovníctva. 
Keď sme si osvojili v danom čase aktuálny scien-
tometrický systém, začalo byť postupne príliš 
veľa úspešných. Niekedy ako dôsledok špekulácie.
Žiadajú sa monografie, budeme teda produkovať 
monografie… alebo niečo iné. Samozrejme, prišlo 
k hierarchickej regresii. Prvým dôsledkom bol 
vznik doslova priemyslu publikačných a citačných 
databáz, ktoré si začali žiť vlastným, po každej 
stránke lukratívnym životom. 
Druhým dôsledkom bola hierarchická regresia 
prejavujúca sa Bealovým zoznamom a odhaľo-
vaním agentúr sprostredkujúcich za poplatok 
spoluautorstvo aj v kvalitných CC časopisoch. Keď 
budeme mať všetci rovnako veľa výkonov, je to to 
isté, ako keby sme ich mali rovnako málo. 
Od tohto systému sme takí závislí, že keď na 
pár týždňov vypadne, hovoríme o black-oute 
slovenskej vedy. 

Čo je to škola? Poďme späť ku koreňom, skvelý 
americký architekt je často citovaný (nebudem 
čitateľa urážať prekladom):
„Kahn's philosophy of architecture comes together 
with his feelings as a teacher and his general view 
of knowledge when he discusses ‚what School 
wants to be.’ His conception involves the nature 
of the place and its translation into space: ‚I think 
of school as an environment of spaces where it 
is good to learn. School began with a man under 
a tree who did not know he was a teacher discus-
sing his realization with a few who did not know 
they were students.‘ [3]

Velikánom v oblasti nielen inžinierskeho vzdelá-
vania bol celkom iste Richard Buckminster Fuller, 
známy najmä vďaka svojej geodetickej kupole, 
ktorou prenikol do architektonickej elity. Na 
druhej strane sa dožil úcty aj v modernom nano-
-svete, keď podľa neho pomenovali fulerény.

V knižke, ktorá vyšla v českom preklade 
O vzdělání [4], sa napriek malým prekladateľským 
lapsusom dozvieme, čo znamená byť globálnou 
osobnosťou vo svete inžinierskeho vzdelávania. 
Bez ohľadu na Hirschov index.
Pri našom systéme hodnotenia miery kompe-
tentnosti na vymenovanie a obsadenie miesta 
profesora by Fuller nemohol obstáť. Možno niečo 
zmení súčasná snaha o reformu školstva. Moje 
argumenty vedome opakujem, všelikde som ich 
v minulosti publikoval, samozrejme bez ilúzie, že 
to niekto bude čítať. Tak ďalej hádžem hrach na 
stenu.

Zo zahraničných publikácií sme si urobili zlaté 
teľa. Prirodzená reakcie na kritérium AK, že 
áčkové monografie sú len tie vydané v zahranič-
nom (renomovanom ) vydavateľstve, bol vznik 
agentúr sprostredkujúcich takéto publikovanie. 
Výsledkom sú podradné áčkové monografie, je to 

výsledok a zrejme aj cieľ systémového snaženia.
Akreditačná komisia je vo svojom snažení zvyšo-
vať kvalitu pedagogického zboru na hyperkon-
zervatívnej akademickej pozícii. Za normálnych 
okolností by bolo prirodzené, aby kvalifikovaní 
kolegovia z praxe po výberovom konaní mohli 
obsadiť funkčné miesto profesora a najmä stať 
sa riadnymi profesormi so všetkými súvislosťami 
a dôsledkami. Ale my nie… radšej sa utápame 
v sterilnej akademickej príbuzenskej plemenitbe.
Predstavme si situáciu, že kolegovi z Británie 
na jeho univerzite povedia: „Vaša monografia je 
síce výborná, ale bola publikovaná len v Ofxord 
University Press, to je len domáce vydavateľstvo, 
choďte sa posnažiť, aby vám to publikovali vo 
Vydavateľstve STU.“ Na druhej strane robíme 
všetko pre to, aby naše vydavateľstvo nebolo 
prestížne, nemá ho v rezorte prorektor pre vedu, 
nedokáže dokonca zadministrovať ani recenzenta 
z ČR, ak chceme mať kvalitnú publikáciu. A ešte 
aj ten downgrade názvu na Spektrum… Ani toto 
nemôžeme prezradiť našim zahraničným kolegom, 
alebo by nám nakoniec aj tak neverili.
KEGA podporí vydanie podradnej publikácie 
v angličtine v zahraničnom vydavateľstve, ale 
nepodporí vydanie špičkovej publikácie v sloven-
čine – čelendž, nie?

Kritériá AK aktívne likvidujú istý segment našej 
kultúry. Vo všeobecnosti sa vedie tlak na publiko-
vanie textov v angličtine k odumieraniu sloven-
skej vedeckej terminológie. Aj keď prírodné vedy 
nemajú iný ako anglický jazyk (?), v našej oblasti 
je to horšie, špičková monografia venovaná našej 
kultúrnej osobnosti, či udalosti je v lepšom prípa-
de béčkový výkon, lebo čo už s našou kultúrnou 
integritou. Lenže keď neprežije kultúra, neprežije 
ani ekonomika. Knižka venovaná architektúre vý-
chodného Slovenska je nejaké céčko. Zaujíma AK, 
či ministerstvo, že ide o dielo venované cibreniu 
NAŠEJ kultúry? Očividne nie. 
Prečo naše vysoké školy nepodliehajú v prvom 
rade kvalitatívnemu hodnoteniu inštitúcií 
z praxe? Lebo AK sa živí Parkinsonovým zákonom 
a potom nariekame, že absolventi sú odtrhnutí od 
praxe. Ako však nemajú byť, keď do hodnotenia 
študijných programov nevstupujú zásadným 
spôsobom profesijné a priemyselné združenia.

Systém kruto vykorisťuje všetkých, ktorí svoju 
prácu robia radi. Učiteľský ideál – poslanie, nie 
povolanie je východisková premisa politiky…
nechajme ich, oni to aj tak budú robiť radi. No 
a okrem nás je potom ten nešťastný priemer, 
ktorý berie učiteľstvo ako sociálnu istotu a kva-
litou sa netrápi. Najlepší mladí kolegovia reálne 
nemôžu byť univerziťáci na plný úväzok, lebo by 
neprežili. Práve preto, že sú najlepší, máme ich 
reálne na čiastkový úväzok. Ťažko pracovať naplno 
v systéme, kde tarifný plat univerzitného profe-
sora v najvyššom stupni a triede je porovnateľný 
s minimálnou mzdou v normálne fungujúcej 
Európe. (v Nemecku 8,5 €/hod, čo je pri štyroch 
týždňoch 1275 €.) Isteže sa stretnem s námietkou 
neporovnávaj neporovnateľné, lenže tarifný plat 
univerzitného profesora a minimálna mzda…

Im Vergleich zur freien Wirtschaft mutet das 
Gehalt von Professoren eher bescheiden an: 
Einsteiger erhalten als Juniorprofessor in der 
Vergütungsgruppe W1 eine Grundvergütung 
von 3.405 €–3.650 € pro Monat (je nach 
Bundesland). Die weitere Gehaltsentwicklung 
führt über die Besoldungsgruppe W2 (West: 
3.890 €, Ost: 3.598 €) in die Gruppe W3 (bis 
zu 5.064 €). Hinzu kommen Familienzuschläge 
(bei Heirat und Kindern) und leistungsab-
hängige Prämien, die bis zu 900 € pro Monat 
betragen können. Aufgrund des Beamtenstatus 
und der damit einhergehenden Befreiung 
von Sozialversicherungsbeiträgen verdient 
ein Hochschulprofessor netto schätzung-
sweise zwischen 3.000 € und 4.000 € pro 
Monat. Führungskräfte in der Wissenschaft 

Ing. arch. Pavol Paňák, hosťujúci profesor. 
Autor je pedagógom na Fakulte architektúry STU. 

oslovuje v súčasnej a čerstvo nedávnej architek-
túre, sa deje vlastne v celých jej dejinách. A ani sa 
neprihováram explicitne za cesty za vrcholmi tej 
súčasnej architektúry. Tu ide o takú zostavu od 
dávnej po dnešnú architektúru, v ktorej sú prie-
rezovo prítomné stále tie isté znaky vždy v iných 
a predsa známych podobách. 

Za architektúrou treba chodiť pripravený, aby 
jej porozumenie in situ bolo plnšie. K mno-
hým, neskúsenému oku skrytým hodnotám, 
treba priviesť výkladom, mať to načítané a pod. 
Nespochybňujem hodnoty rôznych zobrazení 
architektúry, mnohé sú často silnejšie a presved-
čivejšie než predloha, ktorú zobrazujú. Sebalepšia 
reprodukcia architektúry však nie je jej celým 
obrazom. Toto povedomie treba v procese výuky 
pestovať tak, ako to robia všetky tie spomínané 
dôležité školy architektúry. 
Zvykneme si namýšľať, že zhliadnutím benát-
skeho Bienále absolvujeme „povinnú jazdu“ 
poznania, koncentrát aktuálnych dejov v archi-
tektúre a prípadne ich priemet do kultúrno-
-spoločenských a sociálnych javov. (obr. 26) 
Áno aj nie. Bienále je expo, jarmok zaujímavých 
aj menej zaujímavých podnetov, prestížna 
prehliadka. Bienále je osobitým sviatkom 

architektúry – je temporárnou zbierkou faktov, 
nápadov a zaujímavostí. Bienále nesprostredko-
váva priamy, primárny zážitok architektúry. Je 
obrazom jej myšlienkového sveta, nie je fyzičnom 
architektúry. 
To, čo hovorím, nie sú žiadne prevratné novoty 
a všetci tomu rozumieme. Učiť sa jednotlivé 
disciplíny architektúry, o ktorých hovorím v úvo-
de príspevku je mimoriadne dôležité, do tohto 
sylabu má patriť ako systémová súčasť aj školou 
organizované chodenie za architektúrou. 
V súčasnej, ale aj predchádzajúcej situácii 
finančnej mizérie školstva sú problémom peniaze. 
Verím však, že tí, ktorí sú obdarení zaujatím pre 
architektúru, by si takúto organizovanú cestu 
uhradili, či spolu-uhradili sami. Takáto výuka 
by mohla mať napríklad podobu nepovinného 
predmetu. Je tiež zrejmé, že ten, kto porozumie 
nutnosti priameho zážitku v architektúre ako 
svojej inšpiračnej zásobárni, sa za ňou vyberie aj 
sám. 
Škola však môže takéto jej spoznávanie podstatne 
ovplyvniť: cielene kultivovať odborným komento-
vaním, výkladom, komponovať s presnými tema-
tickými scenármi, selektovať dôležité spomedzi 
enormnej ponuky a pod.
Význam takéhoto a zároveň kolektívneho 
zážitku je okrem iného aj v tom, že je platformou 
vzájomného zdieľania práve prežitého, diskur-
zu o čerstvej spoločnej a predsa individuálnej 
skúsenosti v architektúre. Myslím si, že práve 
takáto skúsenosť, cez emóciu, významnou mierou 
zakladá študentov záujem o čítanie textov, ktoré 
je v prostredí atraktívnej obraznosti tak okrajové. 
Architektúra, v konečnom dôsledku, pochádza 
z hlavy.
Takto by sa mohla škola významnejšie podieľať 
na založení pomyselného študentovho „Olgiatiho 
stola“ v tých dôležitých chvíľach, kedy sa jeho 
postoj k architektúre začína formovať. 
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V histórii nášho odboru nájdeme knihu 
Architektúra ako umenie a veda [6]. Kniha sa 
snaží dokázať, že architektúra je umenie i veda. 
Rovnako je možné dokazovať, že architektúra 
nie je ani umenie, ani veda. ARCHITEKTÚRA JE 
ARCHITEKTÚRA. Architektúra v sebe subsumuje 
prírodné vedy, kolegovia statici pracujú s fyzikou 
aj matematikou. Podobne kolegovia teplotech-
nici. Potrebujeme tiež psychológiu a sociológiu, 
aby sme vdýchli našim dielam individuálnu 
a kolektívnu dušu. Potrebujeme chémiu na ob-
javovanie nových a zdokonaľovanie existujúcich 
stavebných materiálov. Potrebujeme strojárinu, 
lebo sa nezaobídeme bez stavebných strojov. 
Nevyhnutnosťou je informatika, BIM, 3D tlač 
je dnes pre architektúru conditio sine qua non. 
Umenoveda a história sú tradičné nevyhnutnosti. 
Paradoxom je, že pri scientometrickom hodnotení 
sú všetky tieto odbory na tom lepšie, priamočiaro 
oveľa jednoduchšie spĺňajú kritériá.
Vieme si predstaviť, že pre každý odbor – skupinu 
odborov, sa stanoví medzinárodný štandard a bu-
deme sa pomeriavať k nemu, v každom odbore 
budeme takí dobrí, nakoľko sa vyrovnáme tomuto 
štandardu. 
Pre dopad na reálny život si dokážeme predstaviť 
situácie, kedy začneme z každodenného života 
odpočítavať produkty jednotlivých odborov – ako 
by sme vyzerali, čo by sa stalo, keby zmizlo všetko, 
čo je produktom chémie, strojárstva, informati-
ky… architektúry. Predstava je detinská, súčasná 
kvalita života je príliš komplexná. Len keď si pri-
pomenieme film The Day After – bude prístrešok 
hrať kľúčovú úlohu. No ale späť do akademickej 
súčasnosti. Ak by sa nám podarilo dohodnúť 
sa na paritných medzinárodných štandardoch, 
špičkový chemik by bol rovnako kompetentný ako 
špičkový architekt, aj keď impakt faktor časopisov, 
v ktorých publikujú a ich Hirschov index budú iné. 
Pretože predmetom a výsledkom ich skúmania 
a činnosti sú iné predmety a výsledky. Na tomto 
sa v rámci intelektuálnych debát dohodneme, 
ale keď ide o súťaž o zdroje v nedostatkovom 
rozpočte, stretávame sa s animálnym predátor-
stvom, kde na vrchole reťazca stoja scientokra-
tickí predátori a je im tam dobre. Predstavme si, 
že by sme predátormi boli my s kulturologickými 
kritériami.
Pokiaľ pre prírodné vedy je štandardom Q1 a pre 
nás Q3, tak logicky považujme za jednotku medzi-
národne stanovený priemer alebo medián:
v Q1 = v Q3. V konečnom dôsledku ide o spo-
ločenské uznanie, či ide o umelú ľudskú kožu 
alebo o architektúru novej budovy MZV. Pri 
dostatkovom rozpočte by sme si možno rozu-
meli, pamätám si také obdobie, ani nie kvôli 
prebytku peňazí, ale pre kolegialitu zúčastnených 
partnerov. V súčasnosti sme my architekti klesli 
na úroveň bylinožravcov naspodku potravinového 
reťazca, nie preto, že sme neschopní, ale pre nedo-
statok kolegiality prírodovedných predátorov. 
Platónova idea filozofa ako vládcu, či vládcu 
oddaného filozofii sa v kultivovaných spoločen-
stvách občas naplní aj v súčasnosti. 

Ale nechajme Slovensko v osídlach reality… (?) 
Už slovné spojenie intelektuál v slovenskej politi-
ke je bohapustý oxymoron. A čo tak ešte filozof… 
a nebodaj sa zaoberajúci etikou.
Špičkový chemik je rovnako dobrý ako špičkový 
architekt, per analogiam, jeden hrá hokej a druhý 
futbal. V tomto kontexte, dovolil si niekto 
povedať, ktorý šport je dôležitejší?, alebo je 
špičkový činoherný herec podradnejší v porovnaní 
s baletnou divou? Ale keď ide o peniaze, stráca sa 
ústretovosť týchto paralel, a víťazí kráľ zvierat. 
Francois Villon samozrejme nepísal svoj závet 
kvôli našim akademickým napätiam, ale ten 
posledný verš je o nás:

Když můžeš, odpusť mi! a věz:
kde chudoby je víc než dost —
to ví už každé dítě dnes —‚
tam nerodí se samá ctnost.

Mne kdyby Bůh tam postavil
a kdyby král v svém dobrodiní
mne statky světa obdařil
a pořád já bych roven svini
ved hříšný život, který špiní -
tak ať mě k špalku vleče kat!
Nuzota z lidí lotry činí
a vlky z lesů žene hlad.[7]

Súčasná slovenská realita je na míle vzdialená 
pochopeniu, že kultúra rozhoduje o úspechu 
civilizácie. Keď skolabuje kultúra, nepomôže 
ekonomika, ani technika. Najhorším prejavom 
pohŕdania slovenskými vedcami sú granty pre 
navrátilcov zo zahraničia. Oni niekoľko rokov 
pohŕdali slovenskou realitou, zatiaľ čo vytrvalci 
bojovali so zbastardeným slovenským systémom 
doma. A teraz navrátilci dostanú dotáciu za ná-
vrat. Absurdné. Náš pán minister požehnáva tento 
úpadok svojím konštantne šťastným úsmevom. 
Konferencia rektorov veľmi neprotestuje, lebo 
veď treba mať zadné dvierka pre politickú kariéru.

Niektoré nasledujúce argumenty sú uvádzané 
formou prerozprávania Fullerových textov, niekde 
sa prelínajú so skoršími textami autora.
Výskum sveta mimo senzorického vnímania – ul-
trasenzorický výskum – postupne v hodnotení 
vedy zvíťazil. Zo začiatku možno preto, že bol 
vymedzený úzkemu okruhu zasvätených, neskôr 
hádam preto, že mocným zabezpečil, najmä po 
druhej svetovej vojne, nadvládu nad svetom 
(Fuller). 
Úzka a zároveň hlboká špecializácia odstránila 
možnosť integrácie poznania. Fullerovi menej 
múdri sú schopní integrácie výsledkov najschop-
nejších, lenže nevíťazia vo vede, ale v priemys-
le, obchode, a tí ešte menej múdri v politike 
(používam eufemizmy, v českom preklade sa píše 
o tupších a ešte tupších).
Konflikt medzi špecialistami a komplexnými 
mysliteľmi je sprevádzaný aj tým, že špecialisti 
si uvedomujú svoje deficity pokiaľ ide o vše-
obecnú múdrosť a uzatvárajú scientokratické 
aliancie, synergetici síce vedia svoje, ale nemajú 
moc. Inžinierstvo, génové inžinierstvo, sociálne 
inžinierstvo… bez etiky vedú na scestie typu: 
chemické zbrane, atómová, vodíková bomba, 
eugenika, rasizmus, fašizmus,…
Fuller hosťoval asi na najväčšom počte univerzít 
spomedzi architektov, inžinierov, mysliteľov, no 
na Slovensku by sa asi ale nemohol stať profeso-
rom, veď nemá indexované publikácie. 

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 
Autor je prodekanom a pedagógom na Ústave ekologickej 
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Špecificky našou výzvou bude zmena pozície 
architektúry. Tradičná paradigma matky umení 
bude ustupovať čoraz naliehavejším sociálnym 
výzvam a výzvam celkovej organizácie života naj-
mä v mestách. Architekt ako renesančný umelec 
ustúpi architektovi ako sociálno-kultúrnemu 
mediátorovi. Umelecký talent nebude rozhodu-
júci, pokiaľ architekt nebude nadaný sociálnou 
inteligenciou.
Študenti nečítajú knihy, nesledujú filmovú, 
divadelnú tvorbu, ale v súčasnosti nemožno byť 
ako-tak prijateľným architektom bez komplexné-
ho kultúrneho rozhľadu.

Pokiaľ sa sústreďujeme na efektívnosť výsku-
mu, porovnajme túto snahu napríklad s knihou 
Kantorowitza Dve telá kráľa. Táto kniha neprináša 
okrem potešenia z poznania žiadny osoh, napriek 
tomu našiel autor podporu na jej napísanie, lebo 
v konečnom dôsledku kultúra rozhoduje o úspe-
chu civilizácie.
Apropo, Dve telá kráľa – v knižke je celý rad 
paralel s našou dualitou vymenúvacích kona-
ní a procesov obsadzovania funkčných miest. 
V súvislosti s knižkou Kantorowitza Dve telá 
kráľa[5],mi napadla paralela s našou konštrukciou 
vysokoškolského profesora.
Kantorowitz do hĺbky analyzuje stredovekú an-
glickú politiku a jurisdikciu, aby sme nezašli príliš 
ďaleko, kráľ má v tejto interpretácii dve telá, 
jedno ľudské, smrteľné a jedno politické, nezrani-
teľné a nesmrteľné. Náš profesor je jednak osoba, 
1. ktorá chodí na pivo, prípadne na diskotéky, 
2. bola v rytierskom rituáli doživotne vymenova-
ná prezidentom republiky do stavu profesorov, 
3. uspela v lokálnom univerzitnom výberovom 
konaní na funkčné miesto. 
Kam sa hrabe kráľ so svojimi dvoma telami na 
našu trojjedinosť! Pritom v krajinách s nor-
málnym univerzitným prostredím je profesúra 
funkčné miesto. Predstavme si, ako by to 
zvýšilo dynamiku našich vysokých škôl. Bolo by 
samozrejme potrebné zbaviť AK strachu, že menej 
kvalitné školy budú mať možno nekvalitných 
profesorov, čo je bežná prax. Vo svete nie je jedno, 
na akej univerzite človek získa profesúru. U nás 
sú prípadné rozdiely zrovnané prezidentským 
dekrétom. Aj keď na druhej strane, ten prezi-
dentský ceremoniál celkom príjemne šteklí našu 
samoľúbosť.

Únik mladých ľudí na české univerzity do značnej 
miery spočíva v tom, že chcú odísť zo Slovenska, 
v Čechách dostanú lepší sociálny servis, kvalita 
školy nemusí byť rozhodujúca. Kedysi sme zvykli 
žartovať, že keď sa niekto chce stať architektom, 
nezabráni mu v tom ani naša fakulta, dnes môže-
me povedať, že keď sa maturant rozhodne odísť zo 
Slovenska, nezabráni mu v tom ani STU.

Ako reakciu na snahu kvantifikovať kritériá som 
členom komisie č. 6 VEGA toto napísal do záve-
rečného hodnotenia projektov pri ich uzávierke. 
Bolo to v závere funkčného obdobia polovice 
členov komisie. Hádajte, ako dopadlo hodnotenie 
môjho projektu v nasledujúcom období:

Dobrý deň všetkým,
začnem tým, že mi bolo vysvetlené, že som nenále-
žitým spôsobom otvoril diskusiu medzi členmi 
komisie. Som presvedčený, že v armáde môže 
platiť princíp nedeliteľnej veliteľskej právomoci, 
ale v akademickom prostredí je otvorená diskusia 
základom hľadania akýchkoľvek riešení. Mám 
právo poznať názory všetkých účastníkov v našom 
prípade hodnotiaceho procesu. 
K veci samotnej. Vo vedeckej rade STU sme hod-
notili uchádzača, ktorý uviedol 60 CC publikácií 
za rok. Na otázku ako je to možné odpovedal, že 
vedie veľký kolektív a je spoluautorom VŠETKÝCH 
publikácií členov kolektívu. Navyše išlo o konjunk-
turálnu tému s rýchlou produkciou čiastkových 
výsledkov. Predstavme si, že by sme z toho chceli 
odvodiť kritérium.
Najmä mladí kolegovia (môžem sa vyjadriť k SvF 
a FA), sa často nesústreďujú na prácu samotnú, 
ale na hľadanie možností, kde publikovať. Tým, že 
z počtu publikácií sa stal svätý grál hodnotenia 
slovenskej vedy, následne uplatníme dialektické 
pravidlo zmeny kvantity na kvalitu a skonštatu-
jeme, že príslušný kolega je kvalitný, lebo má veľa 
indexovaných výstupov. Často je to absurdné.
Jediné východisko vidím v tom, že nájdeme odva-
hu hodnotiť projekty individuálne a publikačné 
výstupy použijeme len ako sprievodné hľadisko. 
V našej branži sú projekty, kedy príprava experi-
mentu, jeho priebeh a vyhodnotenie spotrebuje 
prakticky celú dobu riešenia a jeden-dva kvalitné 
publikačné výstupy sú až-až, publikovanie výsled-
kov je samozrejme podmienka úspešného riešenia 
projektu. Ale aký počet? Mne by niekedy stačil aj 
JEDEN NAOZAJ kvalitne publikovaný výstup.
Majme prosím na mysli, že naša komisia nespadá 
do oblasti prírodných vied. Oblasť „engineering 
and technology“ (dovolím si subsumovať aj ar-
chitektúru), má tiež základný výskum, len s inými 
scientometrickými parametrami.

S pozdravom
Robert Špaček

profitieren darüber hinaus von einer „großzü-
gigen Beamtenversorgung" bei Pensionen und 
Krankenversicherung.
https://gehaltsreporter.de/gehaelter-von-a-bis-z/
bildung-soziales/Hochschulprofessor.html

Kultúru priemernosti pestuje najmä vnútorná 
samospráva vysokých škôl. Dôvody sú jasné, ale 
nechajme ich bokom. 

Je samozrejmé, že od Humboldtových čias si 
univerzita legalizuje svoje právo učiť výsledkami 
svojho výskumu. Lenže – scientometria sa vyvinu-
la do scientokracie a učíme potom len mimocho-
dom, lebo naháňame výstupy. Systém hrá s nami 
podivnú hru, prírastky kvality univerzity, fakulty, 
nie sú kryté prírastkami rozpočtu, a tak bojujeme 
o ten istý koláč. Dôsledkom je, že keď budeme 
všetci rovnako mizerní, alebo rovnako špičkoví, 
budeme mať to isté. Ešte horším dôsledkom je, 
že namiesto kooperatívnosti sme v stave súťaže, 
ktorá je kontraproduktívna. Kvalitu výučby, vzde-
lávania sme náchylní hodnotiť podľa špičkových 
výkonov – to je podľa mňa zásadný omyl. Špičkoví 
učitelia, študenti, špičkové publikačné výkony 
sú v podstate samozrejmé. Kvalita vysokej škola 
spočíva v tom, akých najslabších učiteľov za-
mestnáva, akých najhorších bakalárov, inžinierov, 
doktorandov nechá absolvovať štúdium. To by 
malo zaujímať AK…
Najmä pokiaľ majú priemerní a podpriemerní 
učitelia pracovnú zmluvu založenú v dávnejšej 
minulosti na dobu neurčitú, požívajú takú pracov-
noprávnu ochranu, že sú takmer nedotknuteľní. 
A ak tlak na kvalitu nerozviaže ruky univerzitným 
manažérom v zmysle pracovného práva, tak 
sme na ceste do pekla, aspoň do čias, kým staré 
zmluvy nezaniknú. Navyše, pokiaľ vnútorná 
samospráva univerzít a fakúlt bude mať súčasné 
kompetencie, budeme konzervatívni ako katolícka 
cirkev pod vedením kardinála Ratzingera.
To by bolo keby: 
> AK prestala byť inkvizičným tribunálom a zme-
nila by sa na empatické teleso podporujúce kva-
litu a produktivitu škôl. Orgán, ktorý má reálne 
reštrikčné a sankčné kompetencie, je zložený zo 
zástupcov navzájom si konkurujúcich inštitúcií, 
problémy sú predprogramované. 
> Súkromné vysoké školy fungovali ako súkromné 
firmy za súkromné peniaze. 
> Prírastky výkonov boli financované z garantova-
ného prírastku rozpočtu

Príklad o neobvyklom spôsobe prisudzovania 
dôležitosti vzdelaniu nájdeme na singapúrskej 
dvojdolárovej bankovke. Na líci:
Yusof bin Ishak was a Singaporean politician and 
the first President of Singapore, serving from 
1965 to 1970. Chancellor, National University of 
Singapore, 1965–1970. The National University 
of Singapore (Abbreviation: NUS) is a publicly-
-funded autonomous university in Singapore. 
Founded in 1905, it is the oldest institute of 
higher learning (IHL) in Singapore, as well as 
the largest university in the country in terms of 
student enrolment and curriculum offered. NUS 
is a research-intensive, comprehensive university 
with an entrepreneurial dimension.
NUS is ranked as Asia's top university in both 
the QS World University Rankings and the Times 
Higher Education World University Rankings 
in 2016. According to the latest 2016 QS World 
University Rankings, NUS is placed 12th in the 
world and 1st in Asia. NUS also fared well in 
the 2016–17 Times Higher Education World 
University Rankings, coming in 24th in the world 
and 1st in Asia. Alternatively, the ARWU ranking 
system published by the Shanghai Ranking 
Consultancy that measures universities academic 
achievements and research performance places 
NUS in 83th place worldwide in 2016.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Yusof_Ishak)
A na rube je zobrazené: EDUCATION.

S týmto príkladom súvisí aj (pre mňa) ďalšia uráž-
ka, ktorej sa dopustil na univerzitách už neviem 
ktorý minister školstva, keď zaviedol poplatok za 
štúdium v angličtine. Pokiaľ nebudeme schopní 
vyučovať v angličtine ako samozrejmosť, tak 
zabudnime na šanghajský ranking. Učitelia, ktorí 
nedokážu používať angličtinu ako lingua franca, 
by mali zabudnúť na pôsobenie na univerzite. 
Treba nás však za to primerane zaplatiť. Vyučovať 
na áčkovej univerzite v slovenčine a za poplatok 
od študentov a príplatok pre učiteľov v angličtine, 
je krajne provinčná predstava. Alebo sa pokojne 
zmierme s tým, že provinční sme. Doprajme si po-
kojnú prácu pre slovenské prostredie a svetovosť 
chápme ako výnimočnú udalosť – to je samozrej-
me aj súčasný reálny stav, ale tvárime sa inak.

A naše priority – isteže je pochopiteľné, že 
politika chlieb a hry potrebuje, pôsobia už 
dávno. Základný kameň štadióna je politicky 
neprekonateľný.

Je tiež pochopiteľné, že ekonomicky ohrozené 
regióny treba podporiť. Tak skúsme za ohrozený 
región vyhlásiť vysoké školstvo. Pokiaľ existuje 
agenda pre legitimizáciu národnej politickej 
strany, tak je to vzdelávanie, veď čo iné má byť 
prioritou národnej strany, ak nie kultúra a vzdela-
nie. Chvíľu sme teda v sebe živili nádej… 
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o kostole sv. kataríny 
v banskej štiavnici

Komplexná monografia Kostol sv. Kataríny 
v Banskej Štiavnici – klenot neskorej gotiky na 
Slovensku vznikla ako štvorročné úsilie tímu pod 
editorstvom Ing. arch. Kataríny Voškovej, PhD. Na 
textoch v knihe participovalo dvanásť autorov: 
Barbara Balážová, Peter Buday, Dušan Buran, 
Mária Čelková, Martin Čičo, Karol Ďurian, Juraj 
Gembický, Adriana Matejková, Štefan Oriško, 
Michal Šimkovic, Martin Štefánik a Katarína 
Vošková. Kniha je rozdelená do štyroch chronolo-
gických častí na: 
1500: Gotický kostol sv. Kataríny, 
1550–1650: Kostol sv. Kataríny v protestantskej 
ére, 1650–1800: Kostol sv. Kataríny v období 
baroka a 1800–2000: Kostol sv. Kataríny na pra-
hu moderných čias. Knihu vydal Spolok Banskej 
Štiavnice ´91 a bola predstavená najprv 24. marca 
2017 priamo v Kostole sv. Kataríny v Banskej 
Štiavnici a 4. apríla 2017 v Slovenskej národnej 
galérii. 
Predstavenie v Bratislave v kaviarni Berlinka sa 
uskutočnilo v rámci cyklu SNG Príbehy umenia, 
kde zazneli tri prednášky autorov publikácie: 
Kataríny Voškovej, Dušana Burana a Martina Čiča. 
Príbeh umenia sa v SNG odvinul od knižnej pub-
likácie o Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici, 
o architektonicko-historickom vývoji kostola 
aj o knihe hovorila Katarína Vošková. Dušan 
Buran vo svojej prednáške priblížil kombináciu 
metód pre virtuálnu rekonštrukciu neskorogo-
tického oltára Majstra MS z Kostola sv. Kataríny 
v Banskej Štiavnici (1506), ktorý ako celok neexis-
tuje už od 18. storočia. A o hlavnom barokovom 
oltári Kostola sv. Kataríny z roku 1727, ktorý 
zažíval svoje príležitostné premeny, o dotváraní 
oltára sviatočnými obrazmi Antona Schmidta 
porozprával Martin Čičo. Na prezentácie nadviazal 
tematický audio/video živý vstup v podaní Jany 
Svepešovej (klavír) a Borisa Vitázka (vizuál).
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej 
Štiavnici patrí medzi vzácne pamiatky nielen 
Banskej Štiavnice, ale aj celého Slovenska. Kostol 

bol vybudovaný v jednej etape a ucelene si 
zachoval svoj stredoveký pôdorys, konštrukciu aj 
detaily. Podoba kostola zostala bez výraznejších 
dodatočných prestavieb zachovaná intaktne do 
súčasnosti. 
Ako v úvode píše Katarína Vošková, autori sa 
snažili ukázať architektúru a umeleckú hodnotu 
tohto sakrálneho objektu v priereze historického 
vývinu, taktiež sa pokúsili po prvýkrát kriticky 
zhodnotiť doterajšie poznatky a zachytiť najaktu-
álnejší stav poznania o tejto pamiatke. Zámerom 
bolo v prvom rade sprístupniť nové vedecké 
poznatky o Kostole sv. Kataríny širšej verejnosti, 
a tým podporiť jej adekvátny význam v našich 
dejinách tak, aby to prispelo ku kvalifikovanej 
ochrane tejto významnej pamiatky. 
Kniha je prekrásne spracovaná aj vďaka grafic-
kému dizajnu Pavlíny Morháčovej, nádherným 
fotografiám Martina Marenčina a Lukáša Rohárika 
a kresbám a plánom Marcela Meszároša a iste sa 
stane obohatením každej knižnice.

– Irena Dorotjaková,
Foto: 1 Archívne foto
2–5: Lubomír Lužina

6–11: SNG – Gabriel Kuchta –

prof. ivan 
petelen 
ocenený

Pri príležitosti Dňa učiteľov bol ocenený malou 
Medailou sv. Gorazda, za významnú dlhoročnú 
pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikač-
nú činnosť v oblasti vzdelávania architektov 
a dizajnérov na Slovensku i v zahraničí náš kolega 
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. 
Ocenenie si prevzal 31. marca 2017 z rúk ministra 
školstva, výchovy a športu SR Petra Plavčana. 
Srdečne gratulujeme!

– red., 
Foto: MŠVAŠ SR – 

modernizácia 
knižnice fa

Na dnešný moderný svet má významný vplyv roz-
voj technológií, a preto sme sa rozhodli skvalitniť 
aj prostredie našej fakultnej knižnice. Zakúpili 
sme prístroje a elektronické publikácie, ktoré 
našim čitateľom zlepšia prostredie aj spôsob 
štúdia a výskumu. Tešíme sa, že sa nám podarilo 
takýmto spôsobom opäť čosi zlepšiť a zvýšiť 
úroveň našich služieb pre fakultnú komunitu. 

Od marca 2017 sme sprístupnili zaujímavú 
kolekciu 88 titulov plnotextových e-bookov 
z databázy De Gruyter (vydavateľstva: Birkhäuser, 
Detail a i.). S výberom odborných titulov nám 

pomohli niektorí pedagógovia z našej fakulty, 
a tak sme zabezpečili kvalifikovaný výber pre pe-
dagogický proces a študijné účely. Je pravda, že sa 
nájde stále množstvo čitateľov, ktorým digitálna 
podoba nenahradí klasickú tlačenú knihu. A sme 
len radi, že naši študenti a pedagógovia navštívia 
knižnicu a siahnu po odbornej knihe alebo časo-
pise z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu 
a príbuzných odborov s množstvom príloh, 
fotografií, detailov, náčrtov a i., aj v papierovej 
podobe.
Prečo potom e-booky? Jedným z hlavných dôvo-
dov bolo, že v knižnici nevieme zabezpečiť vždy 
pre všetkých záujemcov potrebný počet exemplá-
rov zo študijnej a odbornej literatúry. Má na tom 
podiel obmedzený rozsah finančných prostriedkov 
(knihy o architektúre a umení nie sú lacnou zále-
žitosťou, preto sa kupujú len v menších počtoch) 
a tiež nedostatočne veľký úložný priestor, ktorý sa 
po niekoľkých rokoch prevádzky a pribúdajúcich 
knihách do našej knižnice stále zmenšuje. Pre 
budúcnosť by bolo potrebné zrejme uvažovať 
o ďalších skladovacích priestoroch pre knižnicu, 
ktoré chýbajú. A tu treba zdôrazniť najväčšiu 
výhodu e-bookov. Kým knižiek so zaujímavými 
titulmi potrebuje mať knižnica fyzicky dve až 
tri (aspoň jedna musí byť prezenčne) a vyhovie 
naraz len trom čitateľom, pri elektronickej knihe 
majú prístup naraz mnohí čitatelia súbežne. Tak 
môžu študenti napríklad na seminároch pracovať 
súbežne viacerí s elektronickým textom knihy. 
Pri dnešnej časovej tiesni je určite výhodou, 
že pracovníci majú prístup k e-bookom priamo 
z fakultných počítačov na svojom pracovisku 
a študenti tiež z knižničných počítačových staníc. 
Od marca 2017 máme ďalšiu novinku, našim čita-
teľom požičiavame v priestore prevádzky knižnice 
aj tablety pre prácu s elektronickými informačný-
mi zdrojmi a internetom.
Ku zakúpenej kolekcii e-bookov je prístup priamo 
z webstránky knižnice na tomto linku: 
http://www.fa.stuba.sk/kniznica/e-booky.
html?page_id=6358

– Kristína Raitlová, 
Knižnica FA –

So zámerom sprístupniť e-booky a tiež ďalšiu 
zaujímavú literatúru pre našu fakultu Knižnica FA 
v roku 2016 požiadala Fond na podporu umenia 
o poskytnutie dotácie na projekt akvizície kniž-
ničného fondu. Cieľom projektu bolo napĺňanie 
kritéria dostatočného informačného zabezpe-
čenia študijných programov fakulty a možnosti 
kontinuálneho doplňovania knižničného fondu 
relevantnými a aktuálnymi informačnými zdrojmi. 
Tento projekt z verejných financií FPU podpo-
ril. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa 
zakúpila kolekcia 88 odborných titulov e-bookov 
s trvalým prístupom, predplatné 14 odborných 
titulov zahraničných periodík a ešte ďalších 80 
odborných knižných publikácií, z ktorých sa vo 
väčšej miere doplnila chýbajúca študijná literatú-
ra z oblasti dizajnu. 

Pomocou ďalšieho projektu, ktorý bol taktiež 
finančne podporovaný FPU, sme skvalitnili 
technické vybavenie a služby našej knižnice. Na 
skenovacom pracovisku knižnice sme vymenili po-
škodený skener za nový Kodak Legal (A3) Flatbed 
na skenovanie výkresov a i. materiálov formátu 
A3 a dokúpili ďalší skener Plustek OptiBook 
3800 (A4) na skenovanie kníh. 

Veríme, že skvalitnenie našich služieb pomôže 
študentom k lepšiemu štúdiu a kolegom vo 
vedeckovýskumnej činnosti. 

Z tejto knižničnej webovej stránky sa dostanete do jednotlivých e-bookov

1, Archívne foto

2, arch. Katarína Vošková predstavuje knihu  priamo 
 v Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici

 3, 4, 5 slávnosť a gratulácie

6, arch. Katarína Vošková, prednáška 
Príbehy umenia o knihe v Berlinke

7, Vystúpenie audio/ video v podaní Jany Svepešovej (klavír) 
a Borisa Vitázka (vizuál)

8, arch. Katarína Vošková, predstavenie knihy v Berlinke, SNG v Bratislave

9, 10, 11 Publikum na Príbehoch umenia o Kostole sv. Kataríny 
v Berlinke, SNG v Bratislave, zúčastnili sa aj dekanka FA STU 
doc. Ľubica Vitková (9) a prof. Peter Vodrážka (11) 

10

9

11

Inovované skenovacie pracovisko

Prírastky kníh 
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za prof. jánom kavanom 

Vážená smútiaca rodina, vážené smútiace 
zhromaždenie,

rada by som prejavila v tejto, pre nás všetkých 
neľahkej chvíli uznanie profesorovi, architektovi 
urbanistovi, vedcovi a osobnosti Fakulty architek-
túry, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
prof. Ing. arch. Jánovi Kavanovi, PhD., ako jej 
predstaviteľka. Rada by som mu súčasne vyjadrila 
veľkú vďaku ako jeho žiačka, za seba i za všetkých 
jeho študentov, ktorých s obetavosťou, pochope-
ním a zanietením priviedol k poznaniu zákonitostí 
urbanizmu a k  láske k svojmu povolaniu.

Prof. Kavan bol s fakultou spätý skoro 50 rokov 
vo všetkých jej podobách. Štúdium architektúry 
absolvoval v r. 1959 na Fakulte architektúry a po-
zemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Vzápätí 
po svojom absolutóriu začal na nej pôsobiť ako 
asistent na Katedre urbanizmu a územného 
plánovania. V roku 1962 sa stal kandidátom tech-
nických vied, v roku 1979 habilitoval a v r. 1991 sa 
stal profesorom.
Fakulte architektúry nezištne venoval svoje úsilie 
nie len ako pedagóg a tvorivý pracovník, ale 
v rokoch 1985–90 ako jej prodekan a v rokoch 
1994–1996 ako vedúci Katedry urbanisticko-ar-
chitektonických súborov.

Profesor Kavan – pedagóg, ktorý sa podieľal na 
formovaní bratislavskej urbanistickej školy
Významnú zásluhu na rozvoji profesie urbanistu 
na Slovensku má profesor Emanuel Hruška a tro-
jica jeho nasledovníkov, do ktorej profesor Kavan 
patril. Kreoval v nej oblasť zonálnych štruktúr. 
Celé generácie architektov a urbanistov prešli cez 
teoretické základy a urbanistickú tvorbu pod jeho 
vedením. Stali sa z nich úspešní tvorivý architek-
ti, urbanisti vo verejnej službe usmerňujúci rozvoj 
našich miest, či pedagógovia nesúci štafetu 
urbanistického vzdelávania ďalej.
Jeho skriptá a učebnica „Urbanistický 
priestor – grafické spôsoby zobrazovania“, za ktorú 
s profesorom Trnkusom získal prémiu slovenského 
literárneho fondu je zdrojom poučenia a inšpirácií 
dodnes. 

Profesor Kavan – tvorivý architekt urbanista 
s medzinárodným uznaním 
Zlatý vek slovenského urbanizmu, 60–tych 
a 70–tych rokov bol vďaka trojici profesorov 
Alexy, Kavan, Trnkus zlatým i prostredníctvom 
ich úspechov na významných celosvetových 
urbanistických súťažiach: V roku 1967 najvyš-
ším miestom ex aequo v Medzinárodnej súťaži 
Bratislava – Petržalka, v r. 1968 najvyššou cenou v 

Medzinárodnej súťaži Russe, v r. 1971 2. miestom 
v Medzinárodnej súťaži – Viedeň južné mesto, 
v roku 1980 Čestným uznaním svetového kon-
gresu UIA za UŠ: Bratislava Podkarpatský pás. 
Profesor Kavan v tvorivom tíme tak zviditeľnil 
bratislavskú urbanistickú školu i vo svete. Naopak 
aktuálne a progresívne trendy zo zahraničia pre-
nášal do slovenskej urbanistickej praxe. Vo svojich 
štúdiách a projektoch pre obytné súbory a centrá 
miest búral zaužívané stereotypy a ukazoval nové 
prístupy. Poznamenal tak názory na rozvoj miest 
Ostravy,  Trnavy, Bratislavy, Považskej Bystrice, 
Púchova, Starej Ľubovne,  Rimavskej Soboty, 
Popradu a mnohých ďalších.

Profesor Kavan – vedec 
Sila profesora Kavana ako vedca bola v schop-
nosti prepojiť vedu, pedagogiku a tvorbu. Jeho 
dôslednosť, hĺbavosť a pokora s akou pristupoval 
k aktuálnym problémom a témam zonálnych  
štrukúr sa pretavila do 60 publikácií, ktoré 
oslovujú i dnes. Témy, ktoré skúmal sú stále živé: 
integračné úlohy ťažísk urbánnej štruktúry, či 
vzťah polyfunkčnosti a monofunkčnosti.

Profesor Kavan – človek s veľkým srdcom
Zanechal v nás hlbokú stopu.
Za kľúčové piliere v akademickom prostredí pova-
žujem: silné osobnosti a tímy, prepojenie s praxou 
a zahraničím, kreativitu a inováciu v oblasti vedy 
a pedagogiky. Pán profesor Kavan všetky tieto 
atribúty naplnil.
Navyše svojou dobrotou, ľudskosťou, etikou 
a veľkorysosťou ich ešte umocnil.
Spomíname s úctou a vďakou

Česť Vašej pamiatke!

doc. Ľubica Vitková, 
dekanka FA STU

prof. ing. arch. ján kavan, phd.
profesor, architekt urbanista, vedec, 
osobnosť Fakulty architektúry STU v Bratislave

31. 7. 1934–24. 3. 2017

r. 1959 Ing. arch. – FAPS SVŠT v Bratislave
r. 1967  Medzinárodná súťaž Bratislava 
 –Petržalka, spoluautor 
 (ex aequo 3.cena)
r. 1968  Medzinárodná súťaž Ruse, spoluautor  
 (3.cena – najvyššia)
1971 Medzinárodná súťaž – Viedeň južné 
 mesto, spoluautor (2. cena)
1973  Cena Dušana Jurkoviča za dielo: 
 PUP Trnava – Hlboká, spoluautor
r. 1980 Čestné uznanie svetového kongresu 
 UIA za UŠ: Bratislava Podkarpatský pás
r. 1988 Prémia slovenského literárneho fondu 
 za učebnicu J. Kavan, F. Trnkus: 
 „Urbanistický priestor“, Alfa Bratislava,  
 STNL Praha
r. 1985–1990  prodekan FA SVŠT
r. 1991 profesor v odbore urbanizmus
r. 1992–1995  vedúci Katedry urbanisticko
   -architektonických súborov FA STU
r. 1965–2002 tvorivá spolupráca v tíme Alexy,  
 Kavan, Trnkus, víťazstvá v domácich  
 súťažiach, realizácie, medzinárodné  
 ohlasy; stovky študentov, desiatky  
 absolventov

Spomíname s úctou a vďakou!

za doc. viliamom dubovským 

Vážená smútiaca rodina, vážené smútiace 
zhromaždenie,

pripadla mi neľahká úloha rozlúčiť sa za Fakultu 
architektúry, Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave s doc. Ing. arch. Viliamom Dubovským, 
PhD., našim kolegom. Úloha je o to ťažšia, že pán 
docent prežil na fakulte podstatnú časť svojho 
života. Bol jej súčasťou vyše 50 rokov. Súčasťou 
jej vývoja a premien. Študovať začal na Fakulte 
architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT odbor 
architektúra. V roku 1963 štúdium ukončil a súčas-
ne zahájil svoju pedagogickú dráhu už na Stavebnej 
fakulte SVŠT, do ktorej sa fakulta, tzv. FAPS-ka 
začlenila. Tu úspešne v roku 1976 zavŕšil i vedeckú 
ašpirantúru. V roku 1988 posilnil rady docentov už 
na samostatnej Fakulte architektúry. Pán docent 
na nej pôsobil na Katedre architektonickej tvorby 
I., neskôr na Katedre architektonickej tvorby obyt-
ných budov a na Ústave obytných a občianskych 
budov so zameraním na problematiku bývania 
a polyfunkčných obytných celkov.
Pán docent si vybral povolanie architekta – vysoko-
školského pedagóga. Povolanie s veľkou zodpo-
vednosťou a poslaním, ktorého cieľom je vychovať 
zo zverených študentov, zodpovedných, slušných 
a schopných architektov. Viesť ich cez základy 

doc. Ľubica Vitková, 
dekanka FA STU

V tieto krásne jarné dni nás nečakane zastihla 
smutná správa o úmrtí nášho dlhoročného kolegu 
a priateľa Viliama Dubovského. Je to iste aj preto, 
že len pred pár dňami sme ho veselého a ako ob-
vykle v pohode zastihli na každoročnom stretnutí 
seniorov FA STU. Osud však rozhodol, že fatálny 
koniec príde na futbalovom štadióne, ktorý bol 
tiež jednou jeho veľkou láskou.
Stredoškolské štúdium absolvoval na stavebnej 
priemyslovke v Brne. K tomuto sa hrdo hlásil, 
pretože pobyt v Brne veľmi ovplyvnil jeho ďalšie 
študijné zamerania. Iste to bola výnimočná 
architektúra brnenského funkcionalizmu, ale aj 
silné staviteľské vzdelanie, ktoré bolo aj neskôr 
silným tromfom v jeho pedagogickej i tvorivej 
práci. Po absolvovaní štúdia odboru Architektúra 
a urbanizmus na SvF SVŠT v ateliéri prof. Belluša 
ostal na fakulte v pozícii pedagóga najprv ako od-
borný asistent a neskôr ako docent až do odchodu 
na dôchodok. Jeho doménou bolo predovšetkým 
bývanie nielen vo výuke v ateliérovej tvorbe, 
ale aj v jeho tvorivej práci. V náročnej práci so 
študentmi v nižších ročníkoch, v prednáškach 
i ateliéroch vždy hlásal postulát racionality, avšak 
s potrebnou dávkou estetiky. Príznačná bola pre 
jeho osobu aj vždy jemná nevtieravá elegancia 
introverta vo vonkajšom i vnútornom prejave. 
Mal nekompromisné, zdanlivo prísne požiadavky 
na študentov v ateliéroch, ale aj svojský láskavý 
humor, čo bolo napokon v projektoch úspešne 
reflektované. Vo vyšších ročníkoch a diplomo-
vých prácach jeho študentov v oblasti veľkých 
obytných súborov a polyfunkčných budov bolo 
cítiť zmysel pre široký koncept, ale aj konštrukciu 
a detail.
Takmer 45 rokov bol pri rozvoji Fakulty archi-
tektúry od čias, keď ešte bola súčasťou SvF STU 
a presadzoval názory o špecifičnosti architektúry 
s potrebou etablovať samostatnú fakultu v rámci 
STU. Po jej vzniku svojou pedagogickou i vedec-
kou prácou ostával verný tradíciám slovenskej 
architektonickej školy, jej profesorov-zakladateľov 
katedier obytných a občianskych budov a podieľal 
sa na ich zveľaďovaní.
Svojou nekonfliktnou a vyrovnanou povahou, aj 
pri ťažkej rane osudu: smrti syna Petra, zostával 
nám dobrým kolegom a kamarátom, na ktorého 
nemožno zabudnúť. 
 
Česť jeho pamiatke! 
 

za kolegov Katedry obytných budov Branislava Budkeová

architektonickej abecedy, od prvých projektov, po 
stále náročnejšie a komplexnejšie zadania. Pán 
docent bol jedným z tých pedagógov, ktorí stáli 
pri mladých adeptoch architektúry v začiatkoch 
ich štúdia. Usmerňoval ich prvé návrhy rodinných 
a bytových domov. Jeho rukami preto prešli celé 
stovky študentov a pre profesijný život pripravil 
viac ako šesťdesiat zrelých architektov, svojich 
diplomantov. 

Fakultu architektúry zvykneme spájať s rodinou. 
S rodinou, ktorú tvoríme my učitelia – profesori, 
docenti, odborní asistenti a naši študenti. Jadrom 
tejto rodiny sú väzby medzi nami. Spájajú nás 
hodiny spoločnej výučby a príprav, rovnakých 
výskumných tém, úloh, konferencií, či cesty za 
poznávaním architektúry. Sú to chvíle drobných 
i väčších spoločných a osobných radostí, ale 
aj smútkov. Jednou zo vzájomne zdieľaných chvíľ 
zármutku je i táto.
Pán docent lúčim sa s Vami menom našej fakult-
nej rodiny. Zostávate s nami prostredníctvom 
Vašej práce, stále živých spomienok a Vašich 
študentov.

Česť Vašej pamiatke! 
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