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Zápisnica 

z 1. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 04.12.2018 

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:  prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.,  

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., prof. Dipl. Arch. ETH Dr. 

Christian Hanus 

 
  

 
Program VaUR: 
 
1. Otvorenie zasadnutia      (Gregor) 13.30 - 13.50 

Odovzdávanie menovacích dekrétov členom VaUR 
 

2. Návrh na udelenie Medaily Emila Belluša    (Gregor) 13.50 - 14.05  
doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD. 

 
3. Návrh na pôsobenie Ing. arch. Štefana Polakoviča vo funkcii  (Gregor) 14.05 – 14.20 
 Hosťujúceho profesora v študijnom odbore  
  5.1.1 architektúra a urbanizmus 
 
4. Rôzne     
 
 
K BODU 1/ Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie otvoril  a privítal prítomných členov VaUR dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  
 
1.1. Odovzdávanie menovacích dekrétov členom VaUR 
 
 
1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Pán dekan Gregor navrhol za skrutátorov prof. akad. soch. Petra Paliatku a Ing. arch. Ľubomíra Závodného 
Za overovateľov zápisnice navrhol prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD. a prof. Ing. arch. Petra Vodrážku, 
PhD. 
 
Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním schválení prof. akad. soch. Peter Paliatka a Ing. 
arch. Ľubomír Závodný. 
Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a prof. 
Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 
 
 
K BODU 2/  Návrh na udelenie Medaily Emila Belluša pre doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú, PhD. 
Tento bod programu predložil pán dekan Gregor, ktorý  predstavil osobný profil pani doc. Ing. arch. Ľubice 
Vitkovej, PhD. a prezentoval jej osobitný prínos k rozvoju fakulty počas jej pôsobenia vo funkcii dekanky 
Fakulty architektúry STU, s prihliadnutím na jej významné pedagogické a vedecko-výskumné aktivity. Pán 
dekan navrhol udeliť ocenenie aj pri príležitosti jej životného jubilea.  
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24   
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  19 
Počet hlasujúcich za návrh:      18 
Počet hlasujúcich proti návrhu:     - 
Počet neplatných hlasov:      1 
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Uznesenie č. 1/1 VaUR 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša pre doc. Ing. arch. Ľubicu 
Vitkovú, PhD.                                                                                                                                                                                     
 
K BODU 3/ Návrh na pôsobenie Ing. arch. Štefana Polakoviča vo funkcii hosťujúceho profesora v študijnom 
odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus 
 
Tento bod programu predložil prof. Ing. arch. Pavel Gregor PhD. a stručne predstavil profesijný profil 
uchádzača. 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20 
Počet hlasujúcich za návrh:      19 
Počet hlasujúcich proti návrhu:     _ 
Počet neplatných hlasov:      _ 
 
Uznesenie 1/2 VaUR: 
 VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní návrh na schválenie Ing. arch. Štefana Polakoviča  na miesto 
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora v študijnom odbore 5.1.1 architektúra 
a urbanizmus. Návrh bude postúpený na schválenie do VR STU.                                                                                                     
 
 
K bodu 7 Rôzne 
1. Pán dekan informoval o Korešpondenčnom hlasovaní členov VaUR FA STU, ktoré sa vzťahovalo 

k vyjadreniu k začatiu inauguračného konania doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD. 
 

Uznesenie 1/3 VaUR : 
VaUR FA STU schválila korešpondenčným hlasovaním návrh žiadosti doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej o začatie 
inauguračného  konania na ČVUT Praha. 
  
2. Pán prof. Peter Gál poukázal na potrebu začatia akreditácie vo vzťahu k habilitačným a inauguračným 

právam, ktoré boli fakulte odňaté. Pán dekan informoval členov VaUR, že už sa vykonávajú potrebné 
kroky v tejto oblasti a akreditačný spis bude podaný 17.5.2019. 

3.  Pán dekan doc. Kanócz  (Fakulta umení, Košice),  poďakoval pani doc. Vitkovej za vynikajúcu spoluprácu 
v pozícii dekanky a ponúkol jej opakovane pozíciu vo VaUR v rámci FU v Košiciach. Pani doc. Vitková 
poďakovala za spoluprácu a členstvo vo VaUR prijala. 

4.  Pán dekan prezentoval výsledky volieb na pozíciu rektora STU, ktorým sa stal prof. Fikár.  
 
 
 
V Bratislave 04.12.2018  
 
 

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

 
 
Zápisnicu overili: 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.    ........................................................ 
 
 prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.    ........................................................ 
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Zapísal:   
Ing. arch. Ján Legény, PhD.      ........................................................ 


