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Zápisnica 
z 3. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 12.11.2019 

 

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. Dipl. Arch ETH Dr. Christian Hanus, 

Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. 
  

 
  

Program VaUR FA STU: 
1. Otvorenie zasadnutia – Gregor        

1.1. Schvaľovanie programu 
1.2. Kontrola uznesení 
1.3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  

2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD. na tému: Interdisciplinarita vo vývoji a 
výskume v oblasti dizajnu. 
- Predseda inauguračnej komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 

3. Návrh na udelenie titulu docent : Ing. arch. Hynkovi Maňákovi, Ph.D.  
- Predseda habilitačnej komisie: prof. akad.soch. Peter Paliatka 

4. Doplnenie členov odborových komisií - Legény 
4.1. architektúra  a urbanizmus: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD, doc. Ing. arch.  Alexander Schleicher, 
PhD., doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 
4.2.  umenie: doc. Ing. Peter Olah, ArtD., doc. akad. soch. René Baďura,  doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová 

5. Návrh na zmenu garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň štúdia 
(časové obmedzenie do 31.8.2020) - Končeková 

6. Návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 3. stupeň 
štúdia (časové obmedzenie do 31.8.2020) - Legény 

7. Vedecká charakteristika kandidáta za člena komisie VEGA č. 6 v 8. funkčnom období  z rezortu školstva 
 Meno navrhovanej: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 

8. Návrhy na vymenovanie hosťujúcich profesorov: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. 
Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy - Gregor 

9. Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v Bratislave v 
na roky 2020-2022 – Končeková 
9.1. Preschválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU, ktorí už boli 
 schválení v predchádzajúcom období 
9.2. Nové návrhy na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU 

10. Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania (ďalší odborníci):  
Ing.  Roman Rosina, Ing. Ľuboš Agnet - Končeková 

11. Informácia o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na publikačné a umelecké výstupy kladené  
na študentov  doktorandského  štúdia od akademického roku 2019/2020 z dňa 20.8.2019 – Legény 

12. Informácia o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 2019/2020 (plánované zasadnutie dňa 
21.4.2020) - Legény 

13. Rôzne    
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Rokovanie VaUR FA STU: 
 
K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie otvorila dekan FA prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a privítal prítomných členov. 
1.1 Schvaľovanie programu 
Program zasadnutia bol schválený jednomyseľne bez pripomienok. 
1.2  Kontrola uznesení 
Dekan skontroloval uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatoval, že z neho nevyplynuli žiadne 
úlohy pre aktuálne prebiehajúce rokovanie VaUR FA STU. 
1.3 Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Dekan  navrhol za skrutátorov doc. Ing. arch. Ľubicu Vitkovú, PhD.  a prof. Dr. Ing. arch. Henrietu Moravčíkovú. 
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 doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.  
a prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať 22 sa 1 zdržal 
hlasovania, nikto nebol proti návrhu. 
 
Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať 22 sa 2 zdržali hlasovania, 
nikto nebol proti návrhu. 
 

K BODU 2  
Inauguračná prednáška doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD. na tému: Interdisciplinarita vo vývoji a výskume 
v oblasti dizajnu 
Tento bod programu predložil prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a požiadal  členov VaUR, aby sa presunuli  do 
prednáškovej miestnosti 117, kde  si vypočuli inauguračnú prednášku doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD. na 
tému: Interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti dizajnu 
 
Dekan privítal všetkých prítomných a vyzval predsedu inauguračnej komisie prof. Ing. arch. Roberta Špačka, 
CSc. o stručné predstavenie členov inauguračnej komisie a profesijného profilu uchádzačky. Prof. Špaček 
oboznámil prítomných o priebehu rokovania inauguračnej komisie. Po prednáške pani docentky Kotradyovej 
boli prezentované oponentské posudky a stanoviská členov komisie, ktoré boli vo všetkých prípadoch kladné. 
Následne  predseda komisie otvoril verejnú diskusiu. Po zodpovedaní otázok z pléna a zo strany komisie 
nasledovalo neverejné zasadnutie komisie. Členovia VaUR FA STU sa po krátkej prestávke premiestnili naspäť 
do miestnosti 109, kde pokračovalo zasadnutie VaUR FA STU. Predseda komisie hneď v úvode predniesol 
znenie Stanoviska zo zasadnutia inauguračnej komisie, ktorá skonštatovala, že doc. Ing. Veronika Kotradyová, 
PhD. spĺňa kritériá potrebné na udelenie titulu profesorka, a preto navrhla doc. Kotradyovú vymenovať za 
profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 
269/2018 Z. z. (v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v  zmysle 
právnych predpisov platných do 31.8.2019).  

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:  24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 22    
Počet hlasujúcich za návrh:  21 (nehlasovala uchádzačka)  
Počet hlasujúcich proti návrhu: 0    
Počet neplatných hlasov: 0      

 

Uznesenie č.17/3 VaUR  
VaUR FA STU schválila návrh na udelenie titulu profesorka doc. Ing. Veronike Kotradyovej, PhD. v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z.  
(v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v  zmysle právnych 
predpisov platných do 31.8.2019) a odporúča Vedeckej rade STU schváliť predložený návrh. 
Návrh bol prijatý jednohlasne. 
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K BODU 3 
Návrh na vymenovanie Ing. arch. Hynka Maňáka, Ph.D.  za docenta v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. (v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn  
v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019). 

 
Pán prof. Paliatka ako predseda habilitačnej komisie predstavil uchádzača a následne habilitant predstavil 
svoju prácu 10 min. prezentáciou. 
 
Diskusia: 
Pán prof. Špaček ocenil osobné nasadenie uchádzača, prof. Petelen uviedol, že uchádzač disponuje viacerými 
typmi patentov, z ktorých je viac ako 20 realizovaných, čo je mnohonásobne nad rámec požadovaných kritérií 
na udelenie titulu. 
 
Pán dekan  vyzval predsedu habilitačnej komisie prof. Paliatku, aby oboznámil členov VaUR  so Stanoviskom 
habilitačnej komisie. Prof. Paliatka uviedol podstatnú časť z oponentských posudkov: doc. MgA . Martin 
Surman , ArtD.,  doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD., doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Na záver uviedol,  
že habilitačná komisia skonštatovala, že habilitant spĺňa podmienky na udelenie titulu "docent".  

VaUR tajným hlasovaním členov rozhodla o nasledovnom uznesení takto: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:  24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 22 
Počet hlasujúcich za návrh:  22 
Počet hlasujúcich proti návrhu: 0    
Počet neplatných hlasov: 0     

 
Uznesenie č. 18/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila a vymenovanie Ing. arch. Hynka Maňáka, Ph.D.  za docenta v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. (v  študijnom odbore 
2.2.6 dizajn v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych predpisov platných do 
31.8.2019). Návrh bol prijatý jednohlasne.  
 
K BODU 4  
Doplnenie členov odborových komisií v Študijných odboroch: 
bod 4.1.  architektúra  a urbanizmus: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (FA STU), doc. Ing. arch.   

Alexander Schleicher, PhD. (FA STU), doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. (FA STU) 
bod 4.2.  umenie: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (FA STU), doc. akad. soch. René Baďura (TU Zvolen), doc.  
  Mgr. art. Sylvia Jokelová (VŠVU Bratislava) 

 
Tento bod programu predstavil prodekan Ing. arch. Ján Legény, PhD., ktorý stručne predstavil jednotlivých 
kandidátov. K navrhovaným členom neboli vznesené žiadne pripomienky.  
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  22   

 
4.1  ŠO architektúra a urbanizmus Za návrh Proti návrhu 
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. 22 0  
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. 22 0 
doc. Ing. Henrich Pifko, PhD. 22 0 
4.2  ŠO umenie 
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. 22 0 
doc. akad. soch. René Baďura 22 0 
doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová 22 0 
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Uznesenie č. 19/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila predložený návrh na doplnenie členov odborových komisií v študijných odboroch 
architektúra a urbanizmus a umenie jednohlasne. 

 
K BODU 5 

 Návrh na zmenu garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň štúdia  
(z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) - doposiaľ bol garantom prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. 

 
Tento bod  predstavila prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. Za nového garanta   
v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra v 2. stupni štúdia navrhla prof. Ing. arch. Pavla 
Gregora, PhD. V stručnosti predstavila jeho osobnostný profil (vedecko-pedagogickú charakteristiku) ako aj 
jeho pôsobenie vo významných organizáciách či získané ocenenia.  

 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20  
Počet hlasujúcich za návrh:      20   
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0   
Počet neplatných hlasov:      0   

 
Uznesenie č. 20/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila návrh na zmenu garanta ŠO architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra  
v 2. stupni štúdia (z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD. 
jednohlasne. 
 
 BODU 6 
Návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 3. stupeň štúdia 
(z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) - doposiaľ bol spolugarantom prof. Ing. arch. Julián Keppl, 
PhD. 
 
Tento bod predstavil prodekan Ing. arch. Ján Legény, PhD. a za novú spolugarantku v ŠO - architektúra  
a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra v 3. stupni štúdia navrhol prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD.  
V stručnosti predstavil jej osobnostný profil (vedecko-pedagogickú charakteristiku), významné publikácie o 
slovenských architektoch, či získané ocenenia.  
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20   
Počet hlasujúcich za návrh:      20     
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0  
Počet neplatných hlasov:      0  

 
Uznesenie č. 21/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – 
architektúra v 3. stupni štúdia (z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) prof. Ing. arch. Janu  
Pohaničovú, PhD. jednohlasne. 
 
K BODU 7 
Vedecká charakteristika kandidáta za člena komisie VEGA v 8. funkčnom období  z rezortu školstva 
Meno navrhovanej: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
Návrh kandidátky za členku komisie VEGA  predstavil  prodekan Ing. arch. Ján Legény, PhD. 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20   
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Počet hlasujúcich za návrh:      20     
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0  
Počet neplatných hlasov:      0 

 
Uznesenie č. 22/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD. za členku komisie VEGA v 8. Funkčnom období 
z rezortu školstva  jednohlasne. 

 
 

K BODU 8 
Návrhy na vymenovanie hosťujúcich profesorov: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. 
Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy 

 
Návrhy predstavil pán dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
 
Hlasovanie za Návrh Ing. arch. Martina Kusého: 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  21   
Počet hlasujúcich za návrh:      21  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Počet neplatných hlasov:         0 
 
Hlasovanie za Návrh Ing. arch. Pavla Paňáka: 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20  
Počet hlasujúcich za návrh:      20  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Počet neplatných hlasov:        0 
 
Hlasovanie za Návrh Ing. arch. Ľubomíra Závodného: 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať :   24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  20  
Počet hlasujúcich za návrh:      20  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Počet neplatných hlasov:        0  
 
Hlasovanie za Návrh Ing. arch. Andreja Alexyho: 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať :   24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  21  
Počet hlasujúcich za návrh:      21  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Počet neplatných hlasov:        0  

 
Uznesenie č. 23/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  Návrhy  na vymenovanie hosťujúcich profesorov,  Ing. arch. Martina Kusého, Ing. 
arch. Pavla Paňáka, Ing. arch. Ľubomíra Závodného, Ing. arch. Andreja Alexyho a odporúča VR STU schváliť 
predložené návrhy.  Návrhy boli prijaté jednohlasne. 

 
K BODU 9 

 Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v Bratislave na roky 
2020-2022  
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Tento bod programu predstavila prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  
9.1   Preschválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU, ktorí už boli 

schválení v predchádzajúcom období 
 

Uznesenie č.24/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  Preschválených  odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU, ktorí 
už boli schválení v  predchádzajúcom období  verejným hlasovaním jednohlasne,  bez pripomienok. 
 
9.2  Nové návrhy na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre 

konanie štátnych skúšok na FA STU na roky 2020 – 2022 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:   24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  21  
 

   

Meno Titul Pracovisko Za návrh Proti 
návrhu 

Neplatný  
hlas 

Dubiny Martin Ing. arch. ÚKAIS   17 1 3 

Belláková Eva Ing. arch. PhD. prax 21   

Danihel Marek Ing. arch. Ing.Mgr.art. prax, SKA 21   

Gregorová Jana doc.Ing.arch., Phd. SvF STU, obnova pamiatok 19 2  

Joščák Pavol  doc. Ing., CSc. DF TU Zvolen 21   

Kvasnicová Magdaléna doc.PhDr., PhD. SvF STU, obnova pamiatok 19 2  

Machajdíková Elena PhDr. Archív SNM 21   

Pasiar Michal Ing. arch., PhD. prax, SKA 21   

Paulinyová Anna Mgr., PhD. SNM MKKN 21   

Zacharová Zuzana Ing. arch. prax, SKA 21   

Fazli Mirwais Ing. arch. , PhD. prax 18 2 1 

Fečkaninová Jana Ing. arch., PhD. prax 21   

Fofbauerová Adriána Mgr. art., ArtD. prax 20 1  

Sekan Ján Ing. arch. , PhD. FU TU Košice 20 1  

Antony Tibor Mgr. art., ArtD. FA STU 20 1  

Bartošíková Tereza Ing. arch., PhD. prax 20  1 

Děcká Alžbeta Ing. arch., PhD. prax 20  1 

Malicová Tatiana Ing. arch., PhD. prax 20  1 

Mazancová Eva Mgr. art., ArtD. prax 19 1 1 

Kellenberger Martin Mgr. prax 19 1 1 

Lavrinčíková Dagmar Ing., PhD. prax 20  1 

Zvonek Miroslav doc. akad. soch., ArtD. prax 20 1  

 
 

Uznesenie č.25/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU na roky 2020 
– 2022  Návrhy boli prijaté , väčšinou hlasov. 

 
K BODU 10 

 Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania (ďalší odborníci):  
Ing.  Roman Rosina, Ing. Ľuboš Agnet -  Tento bod programu predstavila prodekanka Končeková 

 
Uznesenie č.26/3 VaUR: 
VaUR FA STU berie na vedomie. 
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K BODU 11 
 Informácia o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na publikačné a umelecké výstupy kladené na 

študentov  doktorandského  štúdia od akademického roku 2019/2020 z dňa 20.8.2019. Tento bod predstavil 
prod. Legény. 

 
Uznesenie č.27/3 VaUR: 
VaUR FA STU vzala na vedomie informáciu o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na publikačné 
a umelecké výstupy kladených na študentov  doktorandského  štúdia od akademického roku 2019/2020 z 
dňa 20.8.2019 bez pripomienok. 

 
K BODU 12 

 Informácia o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 2019/2020 (plánované zasadnutie dňa 
21.4.2020). Tento bod programu predstavil prodekan Legény. 

 
Prodekan pre VaV J. Legény prezentoval obsah rokovania nasledujúcej VaUR FA STU, ktoré sa bude konať dňa 
21.4.2019. Pozvánka a potrebné materiály k rokovaniu budú členom zaslané v dostatočnom predstihu.  

 
Uznesenie č.28/3 VaUR: 
VaUR FA STU vzala na vedomie informáciu o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 2019/2020 
(plánované zasadnutie dňa 21.4.2020) bez pripomienok. 

 
K BODU 13 - Rôzne 
V tejto sekcii požiadal pán. prof. Špaček pána dekana o krátke zhodnotenie a skomentovanie pripravovaných 
nových Akreditačných štandardov. Pán dekan prof. Gregor ich v krátkosti predstavil: počet garantov 
potrebných pre garantovanie jednotlivých stupňov štúdia, systém vnútorného hodnotenia kvality či kritériá 
potrebné na splnenie pre udelenie titulu docent resp. profesor. Na záver uviedol, že termín na vnútrofakultné 
pripomienkovanie je do 18.11.2019. Fakulta následne pošle svoje pripomienky na Rektorát STU. 
 
Ďalšie otázky, resp. pripomienky neboli vznesené. Dekan FA STU poďakoval všetkým za účasť a grémium sa 
rozišlo. 
 
12.11.2019 

 
 
 
         prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
                   predseda VaUR FA 
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Zapísala:  
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