
 

U z n e s e n i e 

z 2. Zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 02.04.2019 

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny  
N e p r í t o m n í / o s p r a v e d l n e n í:  Ing. arch. Štefan Polakovič, prof. akad. arch. Ladislav Čarný,  

Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Ingrid Konrad 
 

Program VaUR: 
1. Otvorenie zasadnutia           
 1.1. Kontrola uznesení 

1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
2.   Zenon Pudlowski - predĺženie účinkovania na pozícii hosťujúceho profesora FA STU 
3. Habilitačné konanie         

Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačného konania  
v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn 
Uchádzač: Ing. arch. Hynek Maňák, P.h.D., Mendelova univerzita v Brne 

4. Inauguračné konanie         
 Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov inauguračného 
 Konania v študijnom odbore 2.2.6 dizajn 
 Uchádzačka: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 
5. Začatie habilitačného konania Ing. arch. Kataríny Kristiánovej, PhD., 

na VUT Brno, Fakulta architektúry 
6.  Návrh školiteľa v ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmu:      
 doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.,  
 doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD., doc. Ing. Peter Olah, ArtD., doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. 
7.  Schvaľovanie ďalších odborníkov pre štátne skúšky  
8. Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2019 – 2023     
9. Schválenie výročných správ v oblasti pedagogiky, VaV a výročnej správy   

o činnosti FA STU za rok 2018 
10. Akreditácia práv pre habilitačné a inauguračné konanie - zmena garantov  
 Úprava kategorizácie publikačnej a umeleckej činnosti v Kritériách    
 pre habilitačné a inauguračné konanie 
11.  Koncepcia Vertikálnych ateliérov na FA STU 
12.  Rôzne    
     
Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním schválení prof. akad. soch. Peter Paliatka, 
hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný. 
Za overovateľa zápisnice bol verejným hlasovaním schválený prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 

K BODU 2  Zenon Pudlowski - predĺženie účinkovania na pozícii hosťujúceho profesora FA STU 
Uznesenie č. 4/2 VaUR 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní Návrh na pôsobenie prof. Zenona Pudlowskeho vo funkcii 
hosťujúceho profesora v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus. 
 
K BODU 3 Habilitačné konanie - Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov habilitačného 
konania  v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn 
Uchádzač: Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne 
 
Uznesenie 5/2 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre Ing. arch. Hynka 
Maňáka, Ph.D. 



VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 2. Kdy je návrh nábytku úspěšný? 
K BODU 4 
Inauguračné konanie - Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov inauguračného 
konania v študijnom odbore 2.2.6 dizajn 
Uchádzačka: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 
 
Uznesenie č. 6/2 VaUR 
VaUR FA STU schválila návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov vymenúvacieho konania 
pre doc. Ing. Veroniku Kotradyovú, PhD. v študijnom odbore 2.2.6 dizajn. VaUR odsúhlasila za tému 
inaugračnej prednášky : Interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti dizajnu.  
 
K BODU 5  Začatie habilitačného konania Ing. arch. Kataríny Kristiánovej, PhD., na VUT Brno, Fakulta 
architektúry 
 
Uznesenie č. 7/2 
VaUR schválila začatie habilitačného konania Kataríny Kristiánovej, PhD., na Fakulte architektúry, VUT 
Brno 
 

K BODU 6 Návrh školiteľov v ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmu:  
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., doc. Ing. arch. Silvia Bašová, 
PhD., doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD., doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. 
v ŠO 2:2.6 dizajn: doc. Ing. Peter Olah, ArtD.  
 
Uznesenie 8/2 
VaUR FA STU schválila väčšinou hlasov školiteľov doktorandského štúdia v odbore 5.1.1 architektúra a 
urbanizmus - doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., doc. Ing. arch. 
Silvia Bašová, PhD., doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD., doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. a v odbore 
2.2.6 dizajn - doc. Ing. Peter Olah, ArtD.  
 
K BODU 7 Schvaľovanie ďalších odborníkov pre štátne skúšky 
 
Uznesenie č. 9/2 
VaUR FA schválila zoznam ďalších odborníkov vrátane doplnených pre štátne skúšky verejným 
hlasovaním. 
 
K BODU 8 Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2019 – 2022 
 
Uznesenie č. 10/2 
VaUR FA prerokovala Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2019 – 2022 a vzala na vedomie jeho 
znenie s pripomienkou ku kapitole Hlavné problémy na FA STU. 
 
K BODU 9 Schválenie výročných správ v oblasti pedagogiky, VaV a výročnej správy o činnosti FA STU za 
rok 2018 
 
Uznesenie č. 11/2 
VaUR vzala na vedomie Výročnú správu o pedagogickej činnosti FA STU za rok 2018. 
 

Uznesenie č. 12/2 
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 2.4.2019 oboznámila so správou o vedecko-
výskumnej a umeleckej činnosti FA STU za rok 2018, prerokovala ju a v zmysle § 30 odst. (1) písm. b) 
Zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení, hodnotí úroveň Fakulty architektúry Slovenskej technickej 



univerzity v oblasti vedy, techniky a umenia nasledovne: 
● Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hodnotí   

pozitívne úroveň činnosti FA STU v oblasti vedy, techniky a umenia v roku 2018; 
● Kladne hodnotí trend v oblasti nárastu publikačných výstupov; 
● Považuje za potrebné zvýšiť počet publikačných výstupov v kategóriách „A“ a „B“ z dôvodu 

zabezpečenia kvalifikačného rastu zamestnancov FA STU; 
● VaUR podporuje trend kvalitatívneho hodnotenia doktorandov s dôrazom na vysokú kvalitu; 
● VaUR kladne hodnotí opätovné zriadenie miesta projektového manažéra – dnes dvaja zamestnanci pre 

VaV projekty a umelecké projekty; 
● Považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní grantových projektov: 

• zahraničných, s vyššími finančnými dotáciami; 
• domácich výskumných projektov; 
• zahraničných nevýskumných projektov. 

 

Uznesenie č. 13/2 
VaUR FA STU vzala na vedomie predloženie Výročnej správy o činnosti za rok 2018 
 
K BODU 10 Akreditácia práv pre habilitačné a inauguračné konanie - zmena garantov  
Úprava kategorizácie publikačnej a umeleckej činnosti v Kritériách pre habilitačné a inauguračné 
konanie 
 
Uznesenie č. 14/2 
VaUR FA STU súhlasí s návrhom nového interného prevodníka kategórií publikačnej a umeleckej 
činnosti v Kritériách pre habilitačné konanie a pre konanie na vymenúvanie profesorov 
 

Uznesenie č. 15/2 
VaUR FA STU súhlasí s novými garantami pre akreditáciu práv pre habilitačné konanie a pre konanie na 
vymenúvanie profesorov. 
 
K BODU 11 Koncepcia Vertikálnych ateliérov na FA STU 
 
Uznesenie č. 16/2 
VaUR FA STU súhlasí so zámerom organizácie výučby formou vertikálnych ateliérov v študijných 
programoch architektúra a urbanizmus a súhlasí s navrhovaným časovým harmonogramom ich 
zavedenia do výučby. 
 

V Bratislave, dňa 2.4.2019   
 
 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
              dekan FA STU 

 
 
Zápisnicu overil: 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.    ........................................................ 
Zapísal:   
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.    ........................................................ 
 


