
:: Správa o činnosti Akademického senátu FA STU za obdobie december 2006 - december 2007 
 
Uplynul už rok ako bol zvolený nový 21 členný Akademický senát FA STU na funkčné obdobie 
rokov 2007-2010. V zmysle vysokoškolského zákona je potrebné, aby som zložil účet jeho 
celoročnej činnosti. 
 
Počas bilancovaného obdobia sa Akademický senát FA STU zišiel 9-krát na riadnom 
a jedenkrát na mimoriadnom zasadnutí. Na svojom prvom rokovaní 18. decembra roku 2006 
zvolil v tajnom hlasovaní za predsedu senátu Ing. arch. Milana Andráša, PhD. a za podpredsedu 
Ing. arch. Dušana Ferianca, ml. Z dôvodu akcie schopnosti práce senátu boli jeho členovia 
zadelení do piatich stálych pracovných komisií, a to: 
:: do pedagogickej: doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD., doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-
Illéšová, Mgr. Danica Śoltésová, PhD., študenti: Zoltán Belokostolský a Juraj Česelský. 
:: do ekonomickej: Ing. Dr. Juraj Szalay, PhD., Ing. arch. Marian Malovaný, PhD. a Ing. arch. Eva 
Oravcová, PhD. 
:: do legislatívnej: Ing. arch. Milan Andráš, PhD. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. a doc. Ing. 
arch. Viera Lichardová, PhD. 
:: do komisie pre vedu a výskum: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., Ing. arch. Dušan Ferianc, ml., doc. 
PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a Ing. arch. Ivor Mečiar.  
:: do komisie pre rozvoj fakulty: doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD., Ing. arch. Pavol Kosnáč, Ing. 
arch. Eva Oravcová, PhD. a Juraj Stieranka. 
Za tajomníčku AS FA STU bola opätovne potvrdená  
Mgr. Kvetoslava Ferková. 
 
Na januárovom zasadnutí boli v senáte prerokované Akreditačné spisy pre študijný odbor 
Architektúra a urbanizmus pre  
3. stupeň vysokoškolského štúdia, a to programov: Konštrukcie v architektúre a Obnova 
architektonického dedičstva s odporúčaním pre Vedeckú a umeleckú radu FA STU schváliť 
uvedené spisy. 
Ďalej boli vzaté na vedomie:  
:: Správa prodekana pre pedagogiku o príprave a zahájení prijímacieho konania na bakalárske 
štúdium pre akad. r. 2007/2008,  
:: Informácia prodekanky pre zahraničie a doktorandské štúdium o podmienkach prijímania 
uchádzačov na doktorandské štúdium pre akad. r. 2007/2008 na FA STU,  
:: Informácia dekana fakulty o zakúpení služobného osobného auta pre potreby fakulty 
z prostriedkov  podnikateľskej a sponzorskej činnosti. 
Za prítomnosti vedúceho ústavu Konštrukcií v architektúre doc. Ing. arch. J. Ilkoviča, PhD. bola 
prerokovaná sťažnosť študentskej časti senátu týkajúca sa výučby v predmete Stavebná fyzika 
s odporúčaním pre vedenie fakulty, aby urýchlene riešilo vzniknutú situáciu v súčinnosti 
s garantom študijného programu.  
Na tomto zasadnutí Akademický senát FA STU požiadal dekana o predloženie vízie rozvoja 
fakulty na jeho funkčné obdobie, ako aj o pravidelné informovanie o hospodárení s finančnými 
prostriedkami na fakulte. 
 
Februárové rokovanie AS FA STU schválilo úpravu prijímacích podmienok bakalárskeho stupňa 
študijného programu Architektúra a urbanizmus. Doporučilo dekanovi FA STU prijať 
uchádzačov o štúdium bakalárskeho stupňa na FA STU podľa odporúčania prijímacej komisie. 
Jednohlasne schválilo návrh podmienok pre prijatie na štúdium 2. stupňa všetkých študijných 



programov v akad. r. 2007/2008.  
V súvislosti s novouvádzaným modulom štúdia vo štvrtom ročníku senát zobral na vedomie 
výsledky rokovania pedagogickej komisie s garantmi študijných programov ohľadom vyjasnenia 
jeho podstaty. Na vedomie bola vzatá aj informácia o prijímacích pohovoroch na 3. stupeň 
štúdia na FA STU, ďalej informácia o vedeckovýskumnej činnosti a publikačnej aktivite na FA 
STU a tiež informácia z Rady vysokých škôl pri Ministerstve školstva SR, týkajúca sa prípravy 
novely vysokoškolského zákona.  
Akademický senát FA STU uznesením požiadal vedenie fakulty o zastúpenie AS FA STU pri 
personálno-rozvojových aktivitách FA STU. 
 
Zasadanie v apríli prerokovalo a schválilo Výročnú správu o činnosti FA STU za rok 2006, 
predloženú dekanom FA STU. Ďalej prejednalo organizačné zabezpečenie volieb zástupcov 
Akademickej obce FA STU do Akademického senátu STU, jednohlasne prijalo podporné 
stanovisko Rady vysokých škôl k návrhu novely vysokoškolského zákona a požiadalo vedenie FA 
STU o urýchlené vypracovanie koncepcie ľudských zdrojov na FA STU v súvislosti s  
predlžovaním pracovných pomerov pedagógom, ktorí dovŕšia vek 65 rokov. 
 
Na májovom rokovaní AS FA STU bol prerokovaný a schválený Rozpočet FA STU na rok 2007. 
Volebnou komisiou pre voľby členov akademickej obce FA STU do AS STU boli referované 
a vzaté na vedomie výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili dňa 25.4.2007. Do AS STU boli 
v dvojkolových voľbách zvolení štyria členovia za pedagogickú časť akademickej obce, a to: 
prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD. a Dr. Ing. J. Szalay, PhD., doc. Ing. E. Kráľová, PhD. a Ing. arch. 
M. Andráš, PhD. Do študentského parlamentu boli zvolení dvaja členovia: Juraj Česelský 
a Július Škopp. Na tomto zasadnutí bola prerokovaná aj nová organizačná štruktúra fakulty 
s deviatimi ústavmi. Akademický senát FA STU odporučil vedeckej a umeleckej rade FA STU  
schváliť uvedenú organizačnú štruktúru fakulty. 
 
Bohaté júnové zasadnutie zobralo na vedomie Vedeckou a umeleckou radou FA STU schválený 
Program štúdia pre akad. r. 2007/2008 ako aj schválený návrh na udelenie medaily Emila 
Belluša prof. Ing. arch. Robertovi Špačkovi, CSc. Ďalej zobralo na vedomie informáciu VaUR FA 
STU zmeny a doplnky v študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa štúdia pre akad. rok 
2007/2008. Na vedomie bola vzatá aj informácia dekana FA STU o výsledku konkurzného 
konania konaného dňa 5.6.2007 na posty vedúcich ústavov FA STU. Konkurznou komisiou 
(v zložení Dr. h. c. prof. PhDr. Ĺudovít Petránsky, DrSc., doc.  
Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Ing. arch. Branislav Somora, PhD., doc. Ing. arch. Jarmila 
Lalková, PhD., Ing. arch. Peter Beňuška) boli v tajnom hlasovaní prijatí na miesta vedúcich 
ústavov nasledovní uchádzači: 
:: doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.  
   - Ústav architektúry obytných a občianskych budov, 
:: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  
   - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 
:: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.  
   - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, 
:: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.  
   - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, 
:: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.  
   - Ústav interiéru a výstavníctva, 
:: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  



   - Ústav urbanizmu a územného plánovania, 
:: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.  
   - Ústav záhradnej a krajinnej architektúry, 
:: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.  
   - Ústav priestorového plánovania a  
:: doc. akad. soch. Milan Lukáč - Ústav dizajnu. 
 
Na tomto zasadnutí Akademický senát FA STU prerokoval  
a jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení FA STU za rok 2006 prednesenú 
tajomníčkou FA STU Ing. Annou Klejovou. 
 
Jediné mimoriadne zasadnutie Akademického senátu fakulty bolo zvolané v júni za účelom 
prerokovania pracovných pomerov pedagógov majúcich viac ako 65 rokov na obdobie akad. 
roka 2007/2008. Akademický senát na ňom schválil predĺženie pracovných pomerov o jeden 
akademický rok 23 učiteľom: 
:: prof. Ing. arch. P. Gálovi, PhD., doc. Ing. arch. J. Lalkovej, PhD., hosť. doc. Ing. arch. I. 
Hojsíkovi, doc. akad. soch. D. Králikovi, doc. akad. mal. J. Ilavskému, prof. Ing. arch. P. 
Havašovi, CSc., doc. Ing. arch. V. Dubovskému, PhD., doc. Ing. arch. J. Havajovi, PhD., prof. Ing. 
arch. J. Antalovi, PhD., doc. Ing. arch.  
D. Feriancovi, PhD., doc. Ing. arch. B. Budkeovej, PhD.,  
Ing. arch. M. Chlebovej, CSc., doc. Ing. arch. Š. Majtánovi, CSc.,  
doc. Ing. arch. E. Kadovej, PhD., doc. Ing. arch. M. Kopeckému, PhD., Ing. V. Maňásekovi, prof. 
Ing. I. Tužinskému, PhD., doc. Ing. L. Adamčovi, PhD., Ing. arch. akad. arch. V. Bahnovi, PhD., 
Ing. S. Lichardusovi, DrSc., Ing. arch. J. Kollárovi, doc. Ing. arch. E. Lukáčovej, PhD. a Ing. A. 
Holmanovej, PhD.  
V súvislosti so schvaľovaním ročného pôsobenia vyššie uvedených pedagógov na fakulte, 
Akademický senát fakulty odporučil dekanovi FA STU upozorniť vedúcich ústavov na potrebu 
personálneho budovania jednotlivých pracovísk  
z hľadiska vekovej skladby pedagógov.  
Uznesením z mimoriadneho zasadnutia Akademický senát FA STU požiadal vedenie fakulty 
o predloženie novej metodiky delenia mzdových prostriedkov na FA STU, vzhľadom na novú 
organizačnú štruktúru FA. 
 
Septembrové zasadnutie bolo poznačené poprázdninovým obdobím. Akademický senát FA STU 
zobral na vedomie informácie dekana o zahájení nového akademického roka, o niektorých 
interiérových úpravách budovy počas letných prázdnin, o chystanom stavebno-dispozičnom 
investičnom zámere rekonštrukcie našej budovy po odsťahovaní sa Centra VTI z nej, o fakultnej 
ročenke v anglickej mutácii, ako aj informáciu o aktuálnych otázkach vedeckovýskumnej 
činnosti na fakulte. Akademický senát prerokoval problematiku nerovnomernej pedagogickej 
zaťaženosti učiteľov a uložil pedagogickej i ekonomickej komisii v spolupráci s prodekanom 
pre pedagogiku, stanoviť minimálny pedagogický úväzok na fakulte s termínom do konca 
kalendárneho roka 2007. V súvislosti so sťažnosťou doktorandov, že sú nadmerne zaťažovaní 
učiteľskými povinnosťami, AS FA STU uložil členom študentskej časti senátu zostaviť zoznam 
doktorandov, s uvedením ich týždennej hodinovej výmery v pedagogickom procese, taktiež 
s termínom do konca kalendárneho roka 2007. 
 
Na novembrovom zasadnutí Akademický senát zobral na vedomie informáciu dekana 
o pripravovanej prednáške španielskeho architekta Richarda Bofilla, informáciu o príprave 



fakulty architektúry na komplexnú akreditáciu STU v r. 2008, informáciu o príprave 
študijných programov, ktoré by boli kompatibilné s programami európskych škôl architektúry, 
s cieľom uznania diplomu FA STU pre výkon povolania architekta v rámci EÚ. 
Akademický senát prerokoval a schválil Metodiku rozdelenia mzdových prostriedkov na FA STU 
pre rok 2007 ako dodatok k rozpočtu z dôvodu novej organizačnej štruktúry FA STU. V rámci 
uvedeného rokovania Akademický senát FA STU zvolil prof. Ing. Jána Supuku, DrSc. za člena 
Vedeckej a umeleckej rady FA STU. 
 
Na poslednom decembrovom zasadnutí senát prerokoval študijné plány všetkých študijných 
programov Fakulty architektúry, pripravených na komplexnú akreditáciu fakulty v rámci STU 
a doporučil Vedeckej a umeleckej rade FA STU ich schváliť. Zaoberal sa tiež organizačnou 
prípravou zasadnutia akademickej obce. 
 
Počas uvedených zasadnutí bolo prijatých celkovo 57 uznesení, ktoré boli priebežne 
kontrolované a plnené. 
 
Prácu pravidelných zasadnutí AS doplňovala práca členov senátu v už spomenutých komisiách. 
Z tohoto miesta by som sa chcel poďakovať predovšetkým členom pedagogickej komisie, zvlášť 
predsedníčke doc. Ing. arch. Branislave Budkeovej, PhD. za ich iniciatívnu a pravidelnú prácu.  
Z hľadiska akčnosti Akademického senátu FA je treba konštatovať, že všetky zasadania boli 
uznášaniaschopné. Oproti minulosti sa zlepšila účasť zástupcov študentskej časti senátu. Dve 
a viacej ospravedlnených neúčastí na senáte mali členovia za pedagogickú časť: doc. PhDr. 
Jarmila Bencová, PhD. - 5 x,  
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. - 4 x, Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. - 3 x, Ing. arch. Pavel Kosnáč - 
2 x. 
Za študentskú časť: Zoltán Belokostolský - 5 x, Ing. arch. Ivor Mečiar - 3 x, Juraj Stieranka  - 3 
x. 
 
Určite ste si všimli, že akademický senát oproti minulosti, mnohé otázky či problémy života 
fakulty iba prerokovával, a to v dôsledku posledných noviel vysokoškolského zákona. Tie totiž 
niektoré kompetencie Akademického senátu FA presunuli na Vedeckú a umeleckú radu fakulty 
a niektoré na rektora univerzity, respektíve na dekana fakulty. Pôsobnosť senátu tak 
nadobudla v živote fakulty iba kontrolno-odporúčací charakter.   
Zostáva iba veriť, že letnou novelou otesanie kompetencií akademickému senátu bolo 
posledné, že akademická pôda zostane naozaj akademickou.  
 
 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
predseda FA STU 

 
 
 


