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Zápis 

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    
     
 
K BODU 1 Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie otvoril a  prítomných členov VaUR privítal dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  
 
1.1. Kontrola uznesení 
Z predchádzajúceho rokovania VaUR nevyplynuli žiadne úlohy. 
 
1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Pán dekan Gregor navrhol za skrutátorov prof. akad. soch. Petra Paliatku a hosť. prof. Ing. arch. Ľubomíra 
Závodného 
Za overovateľa zápisnice navrhol prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. 
 
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 
Tento bod programu predložil dekan fakulty prof. Gregor a predstavil prof. Zenona Pudlowskeho. 
Predĺženie pôsobenia na FA je na obdobie dvoch rokov od 1.9.2019 – 31.08.2021.   
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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 
 
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 
 
Tento bod programu predložil prof. Ing. arch. Pavel Gregor PhD. a stručne predstavil profesijný profil 
uchádzača. 
 
Návrh habilitačnej komisie 
Predseda: 
prof. akad. soch. Peter Paliatka, FA STU 
Členovia:  
doc. Mgr. Miroslav Debnár, VŠVU, Bratislava 
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., TU, Zvolen 
Ing. Alfréd Gers - FOR – DES, Bratislava-Petržalka, prax 
Oponenti: 
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., FSI., VUT Brno 
doc. MgA . Martin Surman, ArtD., Univerzita Tomáše Bati, Zlín   
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD., FA STU  
 

Návrh témy habilitačnej prednášky 
1. Dá se uživit designem nábytku? 
2. Kdy je návrh nábytku úspěšný? 
3. Aspekty procesu navrhování nábytku 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:     24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   21 
Hlasy pre predsedu a členov komisie     za  proti neplatné hlasy 
Predseda: 
prof. akad. soch. Peter Paliatka, FA STU     21 
Členovia:  
doc. Mgr.  Miroslav Debnár, VŠVU, Bratislava    21 
doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., TU, Zvolen    21 
Ing. Alfréd Gers - FOR – DES, Bratislava-Petržalka, prax   21  
Oponenti: 
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., FSI., VUT Brno   21 
doc. MgA . Martin Surman, ArtD., Univerzita Tomáše Bati, Zlín  21 
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD., FA STU     21 
 

Členovia VaUR FA STU diskutovali o ponúknutých témach a z ponúknutých tém habilitačnej prednášky 
následne verejným hlasovaním odsúhlasili tému č. 2 - Kdy je návrh nábytku úspěšný? 
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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. 
 
Uchádzačku predstavil dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a bývalý vedúci Ústavu interiéru 
a výstavníctva prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.  
 
Návrh inauguračnej komisie a oponentov  
Predseda: 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU 
Členovia: 
Magdalena Celadyn, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow ASP, Faculty of Interior Design 
prof. Jiří Pelcl, Vysoká škola Uměleckoprůmyslová, Praha 
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.,  Fakulta umení TU, Košice 
Oponenti: 
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., TU Zvolen  
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., Fakulta umení Technická univerzita , Košice 
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, Katedra priemyselného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Diskusia: 
Prof. Vitková mala pripomienku k vedeckej hodnosti navrhovanej členky Magdaleny Celadyn. Prof. Špaček 
vysvetlil, že vedecké hodnosti Magdalena Celadyn má, avšak v pripravených materiáloch nastala chyba 
a tituly nedopatrením neboli uvedené. Magdalena Celadyn je odborníčka v oblasti Udržateľné koncepty v 
interiérovom navrhovaní.  
 
Téma inauguračnej prednášky: 
1. Dizajn s ohľadom na človeka a životné prostredie 
2. Multi a interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti dizajnu 
 
Výsledok tajného hlasovania o zložení habilitačnej komisie : 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:     24 
Z toho prítomných:       20 
Hlasy pre predsedu a členov komisie     za  proti zdržal sa 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU    17  3 
Členovia: 
Magdalena Celadyn, Jan Matejko Academy of Fine Arts   20   

in Krakow  ASP, Fakulty of Interior Design  20   
prof. Jiří Pelcl, Vysoká škola Uměleckoprůmyslová, Praha  20   
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.,  Fakulta umení TU, Košice  20   
Oponenti: 
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., TU Zvolen     20   
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., FU,Technická univerzita, Košice  20   
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, Katedra priemyselného inžinierstva,   19 1  

    Žilinská univerzita v Žiline 
 
Členovia VaUR FA STU diskutovali o návrhoch tém inauguračnej prednášky a navrhli pozmeniť jej názov na: 
Interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti dizajnu. Túto tému a názov prednášky verejným 
hlasovaním odsúhlasili.  
 

https://www.researchgate.net/institution/Jan_Matejko_Academy_of_Fine_Arts_in_Krakow
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Priebeh verejného hlasovania:      za  proti zdržal sa 
    21 0 0 
 
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 
Tento bod programu predstavil dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor,PhD. 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu 
Výsledky tajného hlasovania: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:     24 
Z toho prítomných:       22 
Počet hlasujúcich za návrh:       22 
Počet hlasujúcich proti návrhu:      0 
Počet neplatných hlasov:       0 
 
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.  
 
O tomto bode programu informoval dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a dekan FU TU 
Košice, doc. Ing. Ján . Kánocz, CSc. 
 
VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu. 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24   
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  22 
 

Odbor 

 

Meno navrhovaného školiteľa 

 

Za návrh 

 

Proti návrhu 

Odbor A+U doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 19 3 

 doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. 18 4 

 doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.  18 4 

 doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. 20 2 

 doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., externý 

školiteľ, FU TU Košice   

20 2 

Odbor dizajn doc. Ing. Peter Olah, ArtD. 22 0 

    

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.  
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K BODU 7 Schvaľovanie ďalších odborníkov pre štátne skúšky 
O tomto bode programu informoval dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a navrhol diskutovať 
o navrhovaných odborníkoch, vrátane doplnených dvoch ďalších odborníkov: Ing. arch. MgA. Osamu 
Okamura, Ing. arch. Regina Loukotová, PhD. Prítomní členovia VaUR následne verejne hlasovali o schválení 
ďalších odborníkov pre štátne skúšky. 
 
Priebeh verejného hlasovania:      za  proti zdržal sa 
    20 0 2 
 
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 
Dekan fakulty prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. predstavil členom VaUR Dlhodobý zámer rozvoja fakulty 
na roky 2019-2022 a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa prihlásil doc. Ing. Ján  Kánocz, CSc., 
ktorý hodnotí Dlhodobý zámer fakulty ako ambiciózny, z hľadiska financií. Predniesol pripomienku 
k prílišnej kritickosti kapitoly Hlavné problémy na FA STU. 
Prof. Moravčíková sa prihlásila do diskusie s pripomienkou k definovaniu zacielenia sa na rozvoj Študijných 
programov, pričom je skeptická k akreditácii ŠO v umeleckých odboroch (výtvarná tvorba v architektúre), 
navrhuje sa sústrediť na ŠP architektonická tvorba. Dekan prof. Gregor odpovedal na otázku a zdôvodnil 
potrebu akreditovať ŠO Umenie aj z dôvodu potreby akreditácie ŠP Dizajn. 
 
VaUR schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2019-2022 s pripomienkami ku kapitole Hlavné 
problémy na FA STU.  
Členovia VaUR pristúpili k verejnému  hlasovaniu.  
Priebeh hlasovania       za  proti zdržal sa 
    22 0 0 
 
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 
Bod programu predstavila prodekanka doc. Končeková a informovala prítomných členov VaUR o štruktúre 
a obsahu Výročnej správy pedagogickej činnosti.  
Prof. Gál sa prihlásil do diskusie a upozorňoval na alarmujúco nízky stav absolventov (iba 7 študentov) 
končiacich v Študijnom programe Urbanizmus. Prof. Gregor diskutoval o danom stave a či vôbec má zmysel 
na FA STU odlišovať tieto študijné programy. Na FA STU chýba dostatočný kontakt s absolventmi, pričom 
nedisponuje informáciami, ako sa absolventi zamestnajú. Do diskusie vstúpila doc. Vitková, ktorá hovorila 
o uplatnení absolventov v praxi, dôležité je sledovať stav v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. 
Prof. Keppl poznamenal potrebu vnímať aj metodiku sledovania uplatnenia absolventov v praxi (kritériá, či 
niekto pracuje priamo v ateliéri alebo sa pohybuje v sfére stavebníctva – realitné kancelárie, kuchynské 
štúdiá a pod.) a odporúčal sa zamerať na anticipáciu vývoja. Prof. Moravčíková navrhla venovať sa 
osobitne aj téme uplatnenia absolventov ŠP Urbanizmus. Kristek – úlohou vysokej školy nie je iba 
produkovať absolventov na základe požiadaviek praxe, ale aj širšie celospoločenské pôsobenie. Dekan 
dodal, že štruktúra ŠP nie je z dôvodov plynúcich z daných okolností v minulosti (dostupnosť garantov – 
pozn. doc. Vitkovej) celkom vhodne postavená na požiadavkách praxe.  
Následne prítomní členovia pristúpili k hlasovaniu o vzatí na vedomie Výročnej správy o pedagogickej 
činnosti fakulty za rok 2018. 
 
Priebeh verejného hlasovania:      za  proti zdržal sa 
    20 0 0 
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Uznesenie č. 11/2 
VaUR vzala na vedomie Výročnú správu o pedagogickej činnosti FA STU za rok 2018. 
 
 
Bod programu doplnil informáciami o Vedecko-výskumnej činnosti prodekan Legény a predstavil obsah 
Výročnej správy o vedecko-výskumnej činnosti fakulty za rok 2018. Prodekan Legény predložil prítomným 
návrh uznesenia č.12/2. Prof. Gregor dal hlasovať za navrhnuté uznesenie: 
Priebeh hlasovania:       za  proti zdržal sa 
    19 0 0 
 
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. 

 
Členovia VaUR  verejne hlasovali o vzatí na vedomie predloženie Výročnej správy o činnosti za rok 2018.  
Priebeh verejného hlasovania:      za  proti zdržal sa 
    19 0 0 
 
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 
Bod programu predstavil dekan prof. Gregor. Za nových garantov akreditácie práv pre habilitačné 
a inauguračné konanie boli navrhnutí prof. Moravčíková, prof. Gregor a doc. Vitková, ktorá by v tom čase 
už mala byť profesorkou. 
Prodekan Legény predstavil návrh úpravy kategorizácie publikačnej a umeleckej činnosti v Kritériách pre 
habilitačné a inauguračné konanie. Prof. Keppl pripomenul, že momentálne v rámci prípravy novej 
vyhlášky sa upravuje aj kategorizácia publikačnej a umeleckej činnosti. Ambíciou je dosiahnuť uznávanie aj 
tvorivých výkonov. Prof. Moravčíková vyslovila otáznosť škrtania slova „renomovaný“, nakoľko nám to 
môže spôsobiť problémy neskôr z dôvodu vzniku . Navrhuje sledovať a definovať aj počty publikácií, 
nakoľko by to viedlo k možnému znižovaniu kvality, čo by sa v konečných dôsledkoch mohlo prejaviť pri 
úspešnosti žiadateľov o domáce výskumné projekty. Cieľom úpravy kategorizácie je vytvorenie interného 
prevodníka na zaraďovanie.  
 
Členovia VaUR pristúpili k hlasovaniu o dvoch samostatných uzneseniach. Najskôr hlasovali o súhlase 
s návrhom úpravy interného prevodníka kategórií. 
Priebeh hlasovania:       za  proti zdržal sa 
    21 0 0 
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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 
 
Následne členovia VaUR hlasovali o schválení nových garantov  
Priebeh hlasovania:       za  proti zdržal sa 
    19 0 2 
 
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 
Prof. Gregor v rámci bodu predstavil koncepciu vertikálnych ateliérov a otvoril diskusiu. Prof. Kánocz sa 
pýtal na súvislosť zmeny súčasného systému na vertikálne ateliéry so študijnými plánmi. Prof. Gregor 
upresnil, že sa zmena nedotýka akreditácie ani študijných plánov, ide iba o zmenu formy výučby. Prof. 
Paliatka a doc. Bacová hovorili o nadväznosti vertikálnych ateliérov na modulové predmety, keďže 
v súčasnosti existujú určité nadväznosti. Prof. Kováč poznamenal, že je nutné udržať z hľadiska akreditácie 
definované mantinely (pedagógovia sa vyvinuli v určitom zameraní, môžu v tomto systéme pôsobiť, ale je 
aj potrebné spracovať informačný manuál k zmene a novému fungovaniu vertikálnych ateliérov pre 
pedagógov aj študentov. Arch. Paňák vníma ako dve zásadné výzvy – zmenu spôsobu premýšľania a 
priblíženie sa praxi, pričom je potrebné za týmto účelom zabezpečiť potrebné vstupy zo strany profesistov 
– to musí zabezpečiť fakulta. Prof. Gregor informoval o zámeroch reštrukturalizácie Ústavu konštrukcií 
v architektúre a inžinierskych stavieb. Prof. Keppl komentoval k sledovaniu výkonnosti pracoviska – výkony 
budú závisieť priamo od jednotlivých zapojených pracovníkov. Prof. Kováč prispel do diskusie návrhom 
zviazať ateliéry na viacero semestrov (projektová nadväznosť urbanizmus – architektúra – interiér). Prof. 
Gregor uviedol, že nie je potrebné ostávať v presvedčení, že každý študent musí absolvovať rovnakú 
preddefinovanú cestu štúdiom, je možné vniesť do systému určitú flexibilnosť. Doc. Kotrádyová sa spýtala, 
či by bolo možné kombinovať ateliéry architektonické a dizajnové. Prof. Gregor si myslí, že je to schodná 
cesta, je potrebné vytvoriť predpoklady v rozvrhu. Prodekanka doc. Končeková vidí v prepájaní zameraní 
a študijných programov výhody a obohatenie pre študentov. 
 
Priebeh verejného hlasovania:      za  proti zdržal sa 
    21 0 0 
 
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. 
 
K BODU  Rôzne 
Dekan informoval prítomných o novej pozícii prorektorky doc. Ľubice Vitkovej a zagratuloval jej k zvoleniu 
do funkcie. 
 
 
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.    ........................................................ 


