
Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislave 

dňa 4. decembra 2012 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prof. Ing. Juraj 

Veselovský, CSc., prof. Ing. arch. Zdeněk  Zavřel 
Program: 
1./13.00 – 13.30 Otvorenie zasadnutia     doc. Vitková 
  1.1. Kontrola uznesení 
    1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
2./13.15 – 13.30  Vymenúvacie konanie     doc. Vitková 
   2.1 Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov 
   pre doc. Dr. Ing. arch. Henrietu Moravčíkovú 
   2.2 Informácia o vymenúvacom konaní 

doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. 
3./13.30 – 14.00  Habilitačné konanie     doc. Moravčíková 
   3.1 Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov 
   pre Ing. arch. Ľubicu Ilkovičovú, PhD.  
   3.2 Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov 
   pre Ing. arch. Henricha Pifka, PhD. 
4. /14.00 – 14.10  Harmonogram rokovaní VaUR FA STU   
   v akademickom roku 2012/2013   doc. Moravčíková 
5. /14.10 -  14.40  Hodnotenie úrovne FA STU vo vzdelávacej činnosti doc. Ilkovič 
6. /14.40 – 15.00 Rozličné 
 
Rokovanie: 
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 
 privítala prítomných členov  
 informovala o aktivitách FA STU za uplynulé obdobie /konferencie, nadviazanie spolupráce 

s francúzskym a Goetheho inštitútom, realizácia projektu Archizines – výstava kritických 
časopisov o architektúre../laureát ceny Študentská osobnosť Slovenska Michal Ganobjak 

 informovala o stave akreditácie ŠP Dizajn –žiadosť fakulty o akreditáciu  v 2. a 3. stupňa +  
žiadosť o akreditáciu habilitácií a inaugurácií bolo akreditačnou komisiou odporúčané na 
schválenie, spis bude prerokovaný v januári 2013 

 zablahoželala prof. akad. soch. Petrovi Paliatkovi k inaugurácii  
 
1.1 Kontrola uznesení 
Dekanka skontrolovala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatovala, že z nich 
nevyplynuli žiadne úlohy pre súčasné rokovanie VaUR FA STU. Zhodnotila kladný priebeh 
korenšpondenčného hlasovania o schválení akreditačného spisu ŠP pre Dizajn 2. a 3. stupeň. 
 
1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Prodekanka Moravčíková navrhla za skrutátorov prof. akad. soch. Petra Paliatku,  a doc. Ing. 
arch. Janu Pohaničovú, PhD. Za overovateľov zápisnice navrhla prof. Ing. arch. Pavel Gregor, 
PhD. a prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. 
 

Uznesenie č. 69/8-VaUR 
Za skrutátorov a overovateľov zápisnice boli členmi VaUR  FA STU verejným hlasovaním 
schválení prof. akad. soch. Peter Paliatka a doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
Za overovateľov zápisnice boli schválení prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a prof. Ing. 
Julián Keppl, PhD. 
 
K bodu 2/ Vymenúvacie konanie 
2.1 Návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov pre doc. Dr. Ing. arch. Henrietu 
Moravčíkovú 
Dekanka oboznámila plénum s profilom a  naplnením kvalifikačných kritérií doc. Moravčíkovej a 
vyzvala k tajnému hlasovaniu o zložení komisie a oponentov na vymenúvacie konanie 
      
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu:  
Počet prítomných členov VaUR:      24   
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 21 
Z toho  prítomných       17 
Počet hlasujúcich za návrh:     17 



Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 
Zdržali sa hlasovania:      0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 
Hlasy pre predsedu a členov komisie: 
Predseda        za     proti        
prof. Peter Vodrážka      16 1 
Členovia: 
prof. Miroslav Masák      17 0  
prof. Vladimír Šlapeta     17 0 
prof. Rostislav Švácha     17 0 
prof. Imrich Vaško       17 0 
Hlasy pre oponentov: 
 prof. Ing.arch. Robert Špaček,CSc.     17 0 
 prof. Ing. arch. Petr Pelčák     17 0 
 doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.    17 0 
 
Uznesenie č. 70/8-VaUR 
VaUR schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov návrh inauguračnej komisie a oponentov 
pre doc. Dr. Ing. arch. Henrietu Moravčíkovú. VaUR schválila tému inauguračnej prednášky 
doc. Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej - Friedrich Weinwurm a jeho príspevok k 
angažovanému mysleniu o architektúre. 

2.2 Informácia o vymenúvacom konaní doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. 
Tento bod programu uviedla dekanka Vitková - FA STU  nemá udelené práva pre habilitácie 
a inaugurácie pre študijný odbor 6.1.17. Krajinná a záhradná architektúra. V súčasnosti je na 
fakulte akreditovaný študijný program Krajinná architektúra a krajinné plánovanie len 
v bakalárskom stupni štúdia. Absencia profesora v uvedenom odbore nám bráni uchádzať sa 
o akreditáciu ponúkaného študijného programu aj v 2. a 3. stupni štúdia. 
 kde ako garantka na Bc. stupni vystupuje doc. Belčáková. ŠP bol akreditovaný v roku 2004, prof. 
Gál oboznámil s vývojom jeho  formovania. 
 
Uznesenie č. 71/8-VaUR 
VaUR berie na vedomie informáciu o inauguračnom  konaní doc. Belčákovej na 
Záhradníckej fakulte v Lednici. 
  
K bodu 3/ Habilitačné konanie 
3.1 Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov pre Ing. arch. Ľubicu Ilkovičovú, 
PhD.  
Tento bod uviedla prodekanka Moravčíková a vyzvala k tajnému hlasovaniu. 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet prítomných členov VaUR:      24     
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 21   
Z toho  prítomných       17 
Počet hlasujúcich za návrh:     17 
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0   
Zdržali sa hlasovania:      0      
Počet neplatných hlasov:      0 
 
Hlasy pre predsedu a členov komisie     
Predseda:          za       proti 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.    17 0 
Členovia: 
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.     16 0    
Ing. arch. Andrej Alexy       16 1     
prof. Ing. Alexander Tesár, DrSc.     17 0    
Hlasy pre oponentov: 
prof. Ing.arch. Alois Nový, CSc.      17 0     
doc.Ing.arch. Juraj Koban       16 0   
Ing. arch. Štefan Moravčík      16 1  
 
Uznesenie č. 72/8-VaUR 



VaUR schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov návrh na zloženie habilitačnej komisie pre 
Ing. arch. Ľubicu Ilkovičovú, PhD. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky s názvom: 
Identita architektúry priemyslu. 
 
3.2 Návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov pre Ing. arch. Henricha Pifka, PhD. 
Tento bod uviedla prodekanka Moravčíková a vyzvala k tajnému hlasovaniu. 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: zloženie habilitačnej komisie 
Počet prítomných členov VaUR:      24     
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 21     
Z toho  prítomných       17 
Počet hlasujúcich za návrh:     17 
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0      
Zdržali sa hlasovania:      0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 
Hlasy pre predsedu a členov komisie 
Predseda:       za proti 
prof. Bohumil Kováč      16    
Členovia: 
Ing. arch. Pavol Paňák      17     
prof. Ing. Jozef Štefko      17     
prof. Ing. arch. Hana Urbášková     17   
Hlasy pre oponentov:  
doc. Ing. Josef Chybík, CSc.     17   
prof. Ing. Dušan Petráš PhD.    17    
Ing. arch. Pavol Pokorný      17 
 
 
 
Uznesenie č. 73/8-VaUR 
VaUR jednomyseľne schválila návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov pre Ing. 
arch. Henricha Pifka, PhD. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky s názvom: Hi–tech 
a low–tech riešenia z hľadiska posúdenia cyklu životnosti stavby. 

 
K bodu 4/ Harmonogram rokovaní VaUR FA STU v akademickom roku 2012/ 2013 
Prodekanka Moravčíková oboznámila grémium s najbližšími stretnutiami VaUR: 

 12. marec 2013  
 11. jún 2013 

 
Stanovisko č. 1/8-VaUR 
VaUR berie na vedomie informáciu o termínoch zasadnutí grémia. 
 
K bodu 5/ Hodnotenie úrovne FA STU vo vzdelávacej činnosti 
Prodekan Ilkovič predstavil materiál – Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti v 
akademickom roku 2011/2012. Správa je súčasťou univerzitnej správy o vzdelávaní, bude 
postúpená na Ministerstvo školstva. Členovia VUR dostali k dispozícii výtlačky správy. 
V diskusii odznelo viacero návrhov na skvalitnenie procesu výučby a hodnotenia, ako napr. 
sprísnenie hodnotenia v nižších ročníkoch štúdia, úprava procesu hodnotenia ateliérovej práce 
tak, aby výsledné hodnotenie dávala komisia a nie vedúci práce, vedúci práce nemôže zasahovať 
do procesu obhajoby práce na žiadnej úrovni štúdia. 
Dekanka Vitková v súvislosti s hodnotiacou pracou pripomenula sústavnú snahu fakulty 
o zlepšovanie pedagogického procesu, kvality obsahu ŠP a nachádzanie optimálnych foriem - 
metód výučby. 
Dekanka vyzvala k tajnému hlasovaniu o schválení tohto materiálu. 
 
Uznesenie č. 74/8-VaUR 
VaUR jednomyseľne schvaľuje správu -  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti 
v akademickom roku 2011/2012. 
 
K bodu 6/  Rozličné 
 

 Prof. Keppl predstavil VUR zámer na zriadenie VÝSKUMNÉHO A ŠKOLIACEHO CENTRA 
UDRŽATEĽNEJ A EFEKTÍVNEJ ARCHITEKTÚRY – „ARCHITEKTÚRA 2020“ FA STU. 
Členovia VUR dostali k dispozícii štatút pracoviska. 



 
 

 
 
Uznesenie č.75/8-VaUR 
VaUR schválila založenie aj štatút VÝSKUMNÉHO A ŠKOLIACEHO CENTRA UDRŽATEĽNEJ 
A EFEKTÍVNEJ ARCHITEKTÚRY – „ARCHITEKTÚRA 2020“ FA STU s podmienkou, že bude 
prerokovaný v AS FA STU. 
 

 Dekanka oboznámila členov VUR s rebríčkom hodnotenia fakúlt agentúrou ARRA 
a poklesom FA STU o jedno miesto /16. miesto/. Informovala o kritériách hodnotenia a ako 
hlavnú príčinu uviedla nízky počet  publikačných aktivít a grantových projektov. 

 Dekanka informovala o vytvorení  pozície projektového manažéra, vyzdvihla úspech prof. 
Petelena pri získaní projektu APVV. 

 Prof. Kováč informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl.  
 

 
V Bratislave 4. decembra 2012 
Zapísala: Mgr. Soňa Wagnerová 
        
 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
          predsedkyňa VaUR FA STU 

  
 
 
 
Overili: 
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. ................................................ 
 
prof.. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.  ............................................... 


