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Zápisnica 
zo 4. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 19.05.2020 prostredníctvom 

videokonferencie cez aplikáciu Hangouts Meet balíka G Suite . 
 

P r í t o m n í: podľa prezencie členov 

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. Ingrid Konrad,  prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc. 
 

Program   VaUR   FA   STU:  
1. Otvorenie zasadnutia – Gregor        

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

2. Informácia o zmene garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň štúdia  
 (schválený prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.) - Gregor  
3. Informácia o zmene spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra , 3. stupeň 

štúdia (schválená prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.) - Gregor  
4. Návrhy na začatie habillitačného konania - Gregor  

4.1.Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.2.Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.3.Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - ŠO 2.2.6 Dizajn  

5. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019 - Gregor    
6. Správa o pedagogickej činnosti na FA STU za rok 2019 – Končeková  
7. Správa o vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na FA STU za rok 2019 - Legény  
8. Návrh na udelenie medaily Emila Belluša p. doc. PhDr. Ľubomíre Fašangovej-Rosmány, CSc. - Gregor  
9. Návrh na udelenie titulu “profesor emeritus” p. prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. - Gregor  
10.Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU  

v Bratislave – Končeková 
11. Rôzne    
 

Rokovanie VaUR FA STU: 
 
K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie otvoril dekan FA prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a privítal prítomných členov. 
Prezencia prítomných členov prebehla prostredníctvom formulára „Google Form“: prezentovalo sa celkovo 26 
členov, z ktorých 2 sú čestnými členmi bez hlasovacieho práva. Dekan FA STU informoval prítomných, že 
hlasovanie o bodoch bude zabezpečené na konci zasadnutia prostredníctvom systému Helios Vote umožňujúci 
tajné hlasovanie dištančnou formou. 
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: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. 
Za overovateľov zápisnice navrhol: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. prof. 

 

Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU schválení  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a Ing. arch. Peter 
Morgenstein, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 24, 23 hlasovalo za, jeden člen nehlasoval 
- návrh bol schválený. 
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Za overovateľov zápisnice boli schválení doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. 
prof. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 24, 23 hlasovalo za, jeden člen nehlasoval - návrh bol 
schválený. 
 
K BODU 2 

Dekan Gregor uviedol informáciu o zmene garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 
2. stupeň štúdia. Pán dekan informoval prítomných, že návrh o zmenu garanta bol schválený na ostatnej VaUR 
na základe uznesenia VaUR č. 20/3 z dňa 12.11.2019. 
Pôvodného garanta v ŠP architektúra, 2. stupeň štúdia prof. Ing. arch. Juliána Keppla, CSc., ktorý dovŕši vek 70 
rokov, nahradí nový garant, prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.). Ministerstvo školstva túto zmenu 
akceptovalo. 
 
Členovia VaUR  hlasovali v systéme HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  24  
Počet hlasujúcich za návrh:      24  
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0  
Zdržalo sa hlasovania      0 
Počet neplatných hlasov:     0 
 
Uznesenie č. 29/4 VaUR 
VaUR vzala na vedomie informáciu o zmene garanta v ŠO – architektúra a urbanizmu (3507) A ŠP – 
architektúra, 2. stupeň štúdia (schválený  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.), jednohlasne. 
 
 
K BODU 3 
Dekan Gregor uviedol informáciu o zmene spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – 
architektúra, 3. stupeň štúdia (interná a externá forma štúdia). 
Pôvodného spolugaranta v ŠP architektúra, 3. stupeň štúdia externá a denná forma prof. Ing. arch. Juliána 
Keppla, CSc., ktorý dovŕši vek 70 rokov, nahradí nový spolugarant, prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
Ministerstvo školstva túto zmenu akceptovalo. 
 
Členovia VaUR  hlasovali v systéme  HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:    24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  24  
Počet hlasujúcich za návrh:      23  
Počet hlasujúcich proti návrhu:     0  
Zdržalo sa hlasovania:      1  
Počet neplatných hlasov:     0 
 
Uznesenie č. 30/4 VaUR 
VaUR vzala na vedomie Informácia o zmene spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – 
architektúra, 3. stupeň štúdia (schválená prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.), väčšinou hlasov. 
 

K BODU 4.  
Návrhy na začatie habilitačného konania - Gregor  
4.1.Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.2.Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.3.Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - ŠO 2.2.6 Dizajn  
 
Pán dekan oboznámil prítomných o výsledkoch rokovania Kvalifikačnej komisie, ktorá zasadala dňa 21. 4. 2020. 
Kvalifikačná komisia všetky tri žiadosti habilitačného konania doporučila dekanovi na predloženie do VaUR a na 
začatie habilitačných konaní.  
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4.1.Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
Pán dekan  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. uviedol, že Mgr. Art. Martin Uhrík je pracovníkom FA a odovzdal 
slovo prof. Kepplovi, ktorý predstavil pána Uhríka a podporil tento návrh. Prof. Šimkovič doplnil, že pán Mgr. 
art. Martin Uhrík je zároveň vedúci digitálneho ateliéru a túto funkciu zastáva veľmi dobre. 
 
NÁVRH OPONENTOV 
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., FA STU 
prof. Dr. Henri Hubertus Achten, FA ČVUT, Praha 
prof. akad. arch. Imrich Vaško,  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe 
 
NÁVRH ČLENOV KOMISIE 
Predseda:  
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, FA STU 
Členovia: 
doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., FA ČVUT Praha, 

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka,  (prax) 
 
Návrh témy habilitačnej prednášky: 
1. Experimentálny stroj architektúry  
2. Výpočtová architektúra  
3. Post-digitálny diskrétny svet 
 
Členovia VaUR  hlasovali v systéme HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24  
 
Oponenti habil. práce:       Počet kladných hlasov 
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., FA STU     24 
prof. Dr. Henri Hubertus Achten, FA ČVUT, Praha    24   
prof. akad. arch. Imrich Vaško, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe   24 
 
Zloženie komisie: 
Predseda:  
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, FA STU    24 
Členovia: 
doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., FA ČVUT Praha    24   

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka,  (prax)      24 
 
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
 
Téma habilitačnej prednášky: 
1. Experimentálny stroj architektúry       2 
2. Výpočtová architektúra        20 
3. Post-digitálny diskrétny svet       2 
 
Uznesenie 31/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre Mgr. Art. Martina Uhríka, PhD. 
jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 2. Výpočtová architektúra, väčšinou hlasov. 
 
  



 

Zápisnica zo 4  zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 19.05.2020 

4.2.Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
Dekan fakulty predstavil pani Vojtekovú, ako pracovníčku fakulty a poprosil pán prof. Špačka, aby ju predstavil. 
Prof. Špaček uviedol, že je dlhoročným sledovateľom jej publikačnej aktivity a výskumu. Venuje sa preskleným 
priestorom a v tejto oblasti aj publikuje. Pani Vojteková organizuje každoročne súťaž ISOVER a na záver vyjadril 
odporučenie na začatie habilitačného konania. 
 
NÁVRH OPONENTOV 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,  SvF STU 
Ing. arch. Peter Vitko (prax)  
 
NÁVRH ČLENOV KOMISIE 
Predseda: 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., FA STU 
Členovia 
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF, TUKE  Košice 
doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD., VŠVU, Bratislava 
 
Návrh témy habilitačnej prednášky: 
1. Súčasné transparentné fasády  
2. Transparentnosť a konštrukčný detail na prelome 20. a 21. storočia  
3. Pojem „transparentnosť“ v súčasnej architektúre  
 
Členovia VaUR  hlasovali v systéme HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24  
 
Oponenti habil. práce:        Počet kladných hlasov: 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU     24 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.,  SvF STU      24  
Ing. arch. Peter Vitko (prax)        24 
 
Zloženie komisie: 
Predseda: 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., FA STU     24 
Členovia 
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF, TUKE  Košice    24 
doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD., VŠVU, Bratislava    24 
 
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
 
Téma habilitačnej prednášky: 
1. Súčasné transparentné fasády       1 
2. Transparentnosť a konštrukčný detail na prelome 20. a 21. storočia   3 
3. Pojem „transparentnosť“ v súčasnej architektúre     20 
 
Uznesenie 32/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre  Ing. arch. Evu Vojtekovú, PhD., 
jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 3. Pojem „transparentnosť“ v súčasnej 
architektúre, väčšinou hlasov. 
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4.3. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - ŠO 2.2.6 Dizajn  

Pán dekan uviedol, že Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. je pracovníčkou Drevárskej fakulty vo Zvolene. Dôvod na 
podanie žiadosti habilitačného konania je ten, že Drevárska fakulta nemá akreditáciu na študijný odbor dizajn. 
O predstavenie tejto uchádzačky poprosil prof. Paliatku. Uviedol, že pani Tončíková vykonáva funkciu 
prodekanky  pre vedu a výskum. Venuje sa v rámci dizajnu v oblasti ekológii. Všetky jej publikačné výsledky sú  
písané v kontexte ekológie.  
Doc. Kotradyová taktiež podporila žiadosť o začatie habilitačného konania. 
 
NÁVRH OPONENTOV 
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., TU Košice 
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně 
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., FA STU 
 
NÁVRH ČLENOV KOMISIE 
Predseda:  
prof. akad. soch. Peter Paliatka, FA STU 
Členovia: 
doc. Mgr. Miroslav Debnár, VŠVU, Bratislava 
doc. Mgr. art. Silvia Jokelová, VŠVU , Bratislava 
 
Návrh témy habilitačnej prednášky: 
1. BIOCULTIVATOR – tvorivá cesta od myšlienky k radikálnej inovácii v dizajne 
2. HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - Aplikovanie hybridného myslenia v inovačných projektoch z akademického  
 prostredia a praxe 
3.  Od „IQ“ k „WEQ „ - Interdisciplinarita a tímová práca, ako metóda tvorivého riešenia komplexných 

problémov v dizajne 
 
Členovia VaUR  hlasovali v systéme HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24  
 
Oponenti habil. práce:         Počet kladných hlasov: 
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., TU Košice      24 
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně   24 
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., FA STU     24 
 
Zloženie komisie: 
Predseda:  
prof. akad. soch. Peter Paliatka, FA STU      24 
Členovia: 
doc. Mgr. Miroslav Debnár, VŠVU, Bratislava     24 
doc. Mgr. art. Silvia Jokelová, VŠVU , Bratislava     24 
 
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
 
Téma habilitačnej prednášky: 
1. BIOCULTIVATOR – tvorivá cesta od myšlienky k radikálnej    1 

inovácii v dizajne 
2. HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - Aplikovanie hybridného myslenia    21 

v inovačných projektoch z akademického prostredia a praxe 
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3.  Od „IQ“ k „WEQ „ - Interdisciplinarita a tímová práca,    2 
ako metóda tvorivého riešenia komplexných problémov v dizajne 

     
Uznesenie 33/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre  Ing. Zuzanu Tončíkovú, ArtD., 
jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 2. HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - Aplikovanie 
hybridného myslenia v inovačných projektoch z akademického prostredia a praxe, väčšinou hlasov. 
 
 
K BODU 5  
Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019 
Pán dekan uviedol, že takúto správu schvaľuje Akademický senát FA a Vedecká a umelecká rada FA STU ju 
berie na vedomie. Zameral sa na tri hlavné aktivity v roku 2019: 

- Dôraz na spoločenské aktivity 
- Otvorenie vertikálnych ateliérov 
- Aktivity z kreatívneho centra 

Bližšie prezentoval nasledovné body: 
 FA STU odsúdila nerešpektovanie elementárnych etických pravidiel a vyjadrila nesúhlas s plagiátorstvom a s 

bagatelizovaním nečestného konania 
 Cena dekana za akademický rok 2018/19 
 Zavedenie “Vertikálnych ateliérov” 
 Noc architektúry 2019 (zima/leto), DAAD 2019 
 KONFUC 2019 - “Skúsenosti s výskumom na FA STU” 
 Memorandá o spolupráci (Bratislava, obec Novoť, ...) 
 Prednášky: Zaha Hadid Architects, Marva Griffin, Singularch 
 Výstavy: Dizajn x Remeslo, Fiľakovo - potenciály mesta, Design Stage, 40 rokov v dizajne, ... 
 Aktivity ako: Belluš Open, Študentská kvapka krvi, Národný beh Devín-Bratislava, Piknik Muniss, 

Shakespearove sonety, Letná škola udržateľnej architektúry, Jesenná univerzita architektúry, Reflexie 
architektúry, ... 

 Rôzne súťaže: Xella, Lávka v Giraltovciach, workshop Šóšár, Inspireli Awards (ocenenie), ... 
 Stavebné úpravy: respírium UKAIS 
 
Členovia VaUR  hlasovali cez HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24     
Počet kladných hlasov:        24 
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
  
Uznesenie č. 34/4 VaUR  
VaUR FA STU vzala na vedomie Výročnú  správu o činnosti za rok 2019. 
 
 
K BODU 6 
Správa o vzdelávacej činnosti na FA STU za rok 2019 
Dekan odovzdal slovo pani prodekanke Končekovej, ktorá stručne prezentovala správu o pedagogickej činnosti. 
Vyzdvihla hlavne počty študentov, ktorých škola vysiela v rámci programu Erasmus plus, ale počet 
prichádzajúcich zahraničných študentov je veľmi nízky. Prezentovala tiež snahu FA STU do budúcnosti zvýšiť 
počet študentov na prijímacích pohovoroch.  
Na doplnenie do správy doc. Bacová pripomenula tiež členstvo v medzinárodnej súťaži v Piranesi Award. 
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Členovia VaUR  hlasovali cez HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24     
Počet kladných hlasov:        24  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
 
Uznesenie č. 35/4 VaUR 
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 19.05.2020 oboznámila so správou o vzdelávacej 
činnosti FA STU za rok 2019, prerokovala ju v zmysle §30 odst. (1) písm. c) Zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom 
znení a hodnotí úroveň Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v oblasti  pedagogiky nasledovne: 

 Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hodnotí pozitívne 
úroveň činnosti FA STU v pedagogike v roku 2019; 

 Podporuje zámer vedenia FA STU motivovať v súčasnosti pôsobiacich tvorivých zamestnancov v ich 
kvalifikačnom raste s cieľom zabezpečenia základných činností fakulty; podporuje zámer znižovať vekový 
priemer tvorivých a pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami kladených na akreditačný proces;  

 Kladne hodnotí zavedenie tzv. “Vertikálnych ateliérov” podporujúcich vzájomnú komparáciu, súťaživosť 
medzi pedagógmi ako aj študentmi; 

 Považuje za potrebné zvýšiť počet uchádzačov na prijímacích pohovoroch na FA STU s cieľom zvyšovania 
kvality - navrhované spôsoby: zvýšiť informovanosť absolventov stredných škôl, zvýšiť ponúkané množstvo 
prípravných kurzov ako aj prezentáciu FA STU a jej činnosť smerom k verejnosti, zvýšiť percentuálny podiel 
zahraničných študentov študujúcich na FA STU; 

 Kladne hodnotí organizáciu vedeckých podujatí ako je napr. “KONFUC” - Konferencia učiteľov, kde sa 
pedagógovia konfrontujú navzájom a tým prispievajú k zvyšovaniu kvality pedagogického procesu ako celku; 

 Kladne hodnotí počet vyslaných študentov na zahraničné mobility v rámci programu ERASMUS+, ktorý je 
dlhodobo najvyšší v rámci fakúlt STU/ ostatné fakulty priemerne 14 študentov na fakultu, FA STU 56/. Pokles 
záujmu o zahraničné pobyty celkovo klesol na STU a istý pokles zaznamenala aj FA STU, preto fakulta 
pripravila viaceré aktivity /stretnutia s vyslanými študentmi, ktorí boli na akademickej mobilite, osobné 
stretnutia so záujemcami, pomoc pri výbere vhodnej univerzity a pod.; 

 Podporuje záujem FA STU ponúkať študentom študijné materiály, prednášky virtuálnou formou, zabezpečiť 
prezentáciu výsledných študentských prác  pomocou prieskumov organizovaných v priestoroch FA STU, 
virtuálnych prezentácií ako aj v obciach a mestách, kde sa riešili semestrálne zadania 

 Kladne hodnotí poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV); 

 
 
K BODU 7 
Správa o vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na FA STU za rok 2019 
Dekan fakulty odovzdal slovo prodekanovi Legénymu, ktorý stručne vyzdvihol niektoré významné aspekty 
v oblasti vedy a výskumu. Venoval sa bodom: Významné úspechy a ocenenia, Východiská pre uskutočňovanie 
VaV na fakulte, Doktorandské štúdium, Projektová činnosť, Publikačná činnosť a Umelecká činnosť. 
 
Členovia VaUR  hlasovali cez HELIOS: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24     
Počet kladných hlasov:        24  
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
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Uznesenie č. 36/4 VaUR 
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 19.05.2020 oboznámila so správou o 
vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FA STU za rok 2019, prerokovala ju v zmysle §30 odst. (1) písm. c) 
Zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení a 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 2019; 
 Kladne hodnotí zostavenie interdisciplinárneho Excelentného tímu v rámci STU v Bratislave - vzájomné 
prepojenie ústavov a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy; 
 Apeluje na zvýšenie publikačných výstupov kategórií A1, A2 resp. C, kde je badateľný pokles oproti 
predchádzajúcemu roku; 
 Považuje za potrebné zvýšiť počet publikačných výstupov kategórie „A“ z dôvodu zabezpečenia 
kvalifikačného rastu zamestnancov FA STU (najmä pre potreby inauguračného konania); pozitívne hodnotí 
výstupy v kvartiloch Q1 a Q2 tvorivých pracovníkov FA STU za rok 2019; 
 Na základe priznaných práv pre uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní v ŠO Architektúra a 
urbanizmus, VaUR odporúča vedeniu FA STU a jej zamestnancom primárne zamerať sa na plnenie kritérií pre 
habilitačné a inauguračné konanie jednotlivcov s cieľom zabezpečenia kontinuity napĺňania cieľov fakulty; 
 VaUR podporuje trend kvalitatívneho hodnotenia doktorandov s dôrazom na vysokú kvalitu - konkrétne 
zavedené minimálne požiadavky na publikačné a umelecké výkony doktorandov schválené Odborovou 
komisiou dňa 20.8.2019; kladne hodnotí organizovanie seminára doktorandov; vyzýva k internacionalizácii 
doktorandského štúdia a zvýšenia počtu zahraničných študentov na 3. stupni štúdia; 
 VaUR kladne hodnotí udržiavanie fungovania projektového centra ako podpory tvorivých zamestnancov; 
 Považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní grantových projektov aspoň na úroveň 
rokov 2015/2016, predovšetkým: 
 o zahraničných, s vyššími finančnými dotáciami  
 o domácich výskumných projektov; 
 o zahraničných nevýskumných projektov. 
 
Pripomienky: 
Prof. Gál  navrhol, aby sa v správe neuvádzal nadpis sekcie D: Projektová činnosť, nakoľko to v tvorivej 
architektonickej a urbanistickej oblasti evokuje skôr projekčnú činnosť a nie aktivity v oblasti grantov. Pre 
budúcnosť vyzval na zvolenie vhodnejšieho pojmu. 
Dekan Kristek sa informoval, kde sú hlavné problémy nižšieho počtu získaných grantov a klesajúcej tendencie 
v publikačnej činnosti. Vysvetlenie k otázke poskytli p. dekan a p. prodekan, ktorých doplnila pani prof. 
Moravčíková. Podľa nich sú hlavnými problémami zmena financovania grantov a prioritizácia financovania 
výskumných oblastí, kde architektúra je málo podporovaná. Zároveň snaha o zvyšovanie kvality publikačných 
výstupov, ktorých publikačný proces je časovo náročnejší, sa následne premieta do ich nižšieho počtu. 
Vysvetlenia boli členmi VaUR akceptované. 
 
 
K BODU 8 
Návrh na udelenie medaily Emila Belluša p. doc. PhDr. Ľubomíre Fašangovej-Rosmány, CSc. 
Tento bod programu uviedol dekan fakulty. Predstavil pani docentku Fašangovú ako kunsthistoričku, ktorá 
v tomto roku oslávila významné životné jubileum - 90 rokov. V minulom roku predstavila na pôde Fakulty 
architektúry preklad knihy Ch. Norberga – Schulza: Znakovosť v architektúre, s vlastným komentárom. 

 
Členovia VaUR  hlasovali cez HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:      24  
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:    24     
Počet hlasujúcich za návrh:        24 
Počet hlasujúcich proti návrhu:       0  
Zdržalo sa hlasovania:        0 
Počet neplatných hlasov:       0 
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Uznesenie č. 37/4 VaUR 
VaUR schválila v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša pre doc. PhDr. Ľubomíru Fašangovú, 
Rosmány, CSc. 
 
K BODU 9 
Návrh na udelenie titulu “profesor emeritus” p. prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. 
Dekan FA predstavil prof. Keppla.  
Pán profesor Julián Keppl patrí k významným a uznávaným osobnostiam v oblasti architektúry a urbanizmu na 
Slovensku ako aj v zahraničí. V roku 1990 spoluzakladal Katedru experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby 
na FA STU, prednášal na mnohých školách architektúry doma i v zahraničí. Do roku 2005 bol expertom 
Európskej komisie v Bruseli pre uznávanie odborného vzdelania architektov a zaslúžil sa o uznanie platnosti 
diplomov študijného odboru architektúra a urbanizmus v členských štátoch EÚ. Je nositeľom Medaily Emila 
Belluša (2010) za prínos vo vzdelávaní architektov a bol menovaný profesorom roka STU v roku 2009. 
Dlhodobo reprezentoval STU a fakultu v rôznych odborných grémiách, pracovných skupinách Akreditačnej 
komisie a Združenia európskych škôl architektúry, či redakčných radách vedeckých časopisov. Podieľal sa na 
rozvoji STU a fakulty vo funkcii prodekana. Tento návrh podporil aj jeho dlhoročný kolega prof. Špaček. 

 
Prodekan Legény poznamenal, že VaUR FA STU schvaľuje len návrh na udelenie čestného titulu „profesor 
emeritus“, ktorý následne postupuje na ďalšie schválenie do VR STU. 
 
Členovia VaUR  hlasovali cez HELIOS Vote: 
Počet členov oprávnených hlasovať VaUR:     24   
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   23  
Počet hlasujúcich za návrh:       23 
Počet hlasujúcich proti návrhu:      0  
Zdržalo sa hlasovania:       1  
Počet neplatných hlasov:      0 
 
Uznesenie č. 38/4 VaUR 
VaUR schválila v tajnom hlasovaní návrh na udelenie čestného titulu “profesor emeritus” prof. Ing. arch. 
Juliánovi Kepplovi, CSc., väčšinou hlasov. Návrh bude postúpený na schválenie do VR STU. 
 
 
K BODU 10 
Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v Bratislave 
 
Na schválenie medzi tzv. “Ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v Bratislave” zo 
strany VaUR FA STU bolo zamestnancami FA STU predložených:  

 Celkovo:     68 návrhov 
 V ŠO Architektúra a urbanizmus:   16 návrhov 
 V ŠO Dizajn:     52 návrhov 

Z navrhnutých odborníkov, v počte 63, dostali plný počet hlasov po 24 a ostatní piati odborníci dostali po 23 
hlasov. Zápis z hlasovania je dostupný na Oddelení vedy a výskumu. 
 
Uznesenie č. 39/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v Bratislave na 
roky 2020 - 2022 
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BOD RÔZNE 

Prodekan Morgenstein, vysvetlil spôsob hlasovania v systéme HELIOS Vote. 

 

Bratislava: 20.05.2020 

        

       prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
        predseda VaUR 
 

Zápisnicu overili: 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.    ............................................................. 
 
 
Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. prof.   ............................................................. 
 
 
 
Zapísala: R.  Šubinová 


