
V ý p i s    u z n e s e n í
zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU zo dňa 6.3.2012

P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny 
O s p r a v e d l n e n í:  doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., doc. Ing. arch. Mária 

Samová, doc. Ing. arch. Juraj Koban, doc. akad. arch. Juraj 
Vaško, prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Program:
Program VaUR:
1.13.00 – 13.30 Otvorenie zasadnutia doc. Vitková

1.1. Kontrola uznesení
  1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
2. 13.30 – 14.30 Inauguračná prednáška doc. akad. soch. Petra Paliatku
3. 14.30 – 15.00 Udelenie Medaily Emila Belluša doc. Vitková
  3.1  prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD. 
  3.2  prof. Ing. arch. Petrovi Vodrážkovi, PhD.
4. 15.00 – 15.30 Výročná správa o činnosti fakulty v roku 2011* doc. Vitková
5. 15.30 - 16.00 Informácia o korešpondenčnom hlasovaní o schválení

ďalších odborníkov pre pôsobenie v štátnicových komisiách doc. Ilkovič
6. 16.00 – 16.30 Návrh na vymenovanie doc. akad. soch. Petra Paliatku   doc. Moravčíková

za profesora v odbore Dizajn
7. 16.30 – 17.00 Rozličné

K     bodu 1/ Otvorenie zasadnutia  
1.1. Kontrola uznesení
Dekanka FA STU v Bratislave skontrolovala uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
a skonštatovala, že z nich nevyplynuli žiadne úlohy pre súčasné rokovanie VaUR FA STU. 
1.2. Voľba skrutátorov a     overovateľov zápisnice  
Dekanka fakulty doc. Vitková navrhla za skrutátorov a overovateľov zápisnice prof. Ing. arch. 
Petra Gála, PhD. a prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD.

Uznesenie č. 55/5-VaUR
Za skrutátorov a overovateľov zápisnice boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním schválení 
prof. Ing. arch.  Peter Gál, PhD. a prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

K     bodu5/ Informácia o korešpondenčnom hlasovaní o     schválení ďalších odborníkov pre pôsobenie   
v     štátnicových komisiách  

Prodekan Ilkovič informoval VaUR o korešpondenčnom hlasovaní o pôsobení odborníkov pre 
pôsobenie v štátnicových komisiách akademického roku 2011/2012:  Boli navrhnutí 
a schválení 16 členovia, z toho dvaja s plným počtom hlasov, spolu bolo odoslaných 21 
hlasovacích lístkov, z toho platných hlasov 18.
1.3. Návrh na schválenie ďalších odborníkov pre 2. štátnu skúšku v     akademickom roku   
2012/2013 - 2013/2014
Prodekan Ilkovič súčasne predložil VaUR zoznam s návrhmi ďalších odborníkov pre 2. štátnu 
skúšku v rokoch 2012-2014, zložený z 98 členov odborníkov a akademickej obce i praxe 
a vyzval jej členov k hlasovaniu.
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:  16
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  15

Uznesenie č.56/5-VaUR
VaUR v tajnom hlasovaní schválila predložený materiál „Návrh na schválenie ďalších odborníkov 
pre 2. štátnu skúšku v akademickom roku 2012/2013 - 2013/2014“ .



K     bodu 2/ Inauguračná prednáška doc. akad. soch. Petra Paliatku  
prodekanka doc. Moravčíková oboznámila členov VaUR s novým spôsobom organizácie habilitačných 
a inauguračných prednášok – ich začlenenie do programu VaUR – a vyzvala prítomných členov k 
účasti na inauguračnej prednáške doc. akad. soch. Petra Paliatku v miestnosti č. 117.

Uznesenie č.57/5-VaUR
VaUR berie na vedomie nový spôsob organizácie habilitačných a inauguračných prednášok a ich 
priame začlenenie do programu svojich zasadnutí.

K     bodu 3/ Udelenie medaily Emila Belluša  
Korešpondenčným hlasovaním bolo VaUR schválené udelenie medaily Emila Belluša profesorom:

3.1. prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. 
3.2. prof. Ing. arch. Petra Vodrážku, PhD. 

Dekanka doc. Vitková slávnostne odovzdala medaily menovaným, poďakovala sa im za pôsobenie na 
FA STU a vyzdvihla ich záslužnú činnosť.

K     bodu 4/ Výročná správa o     činnosti fakulty v     roku 2011  
Uznesenie č.58/5-VaUR
VaUR prerokovala a berie na vedomie predložený materiál Výročná správa o činnosti fakulty v roku 
2011.

K     bodu 6/ Návrh na vymenovanie doc. akad. soch. Petra Paliatku za profesora v     odbore Dizajn  
Dekanka vyzvala prof. Petelena na zhodnotenie priebehu inauguračnej prednášky a k oboznámeniu s 
výsledkom hlasovania inauguračnej komisie.
Prof. Petelen prečítal zhodnotenie inauguračnej komisie. 
Na zasadnutí vystúpili a návrh podporili členovia inauguračnej komisie: prof. Šooš zhodnotil tvorivý 
prínos doc. Paliatku, doc. Chrenka zhodnotil pedagogické zásluhy inauguranta, doc. Hatiar ocenil 
interdisciplinárny prístup navrhovaného. Prof. Kováč zhodnotil flexibilnosť a adaptabilitu doc. 
Paliatku na zmeny v systéme štúdia na FASTU, skonštatoval nielen tvorivé schopnosti, ale aj 
pedagogický prínos navrhovaného.

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu:
Počet prítomných členov VaUR: 20
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať: 16
Počet hlasujúcich za návrh: 15
Počet hlasujúcich proti návrhu: 0
Počet neplatných hlasov: 0

Uznesenie č.59/5-VaUR
VaUR v tajnom hlasovaní schválila návrh na vymenovanie doc. akad. soch. Petra Paliatku za 
profesora v odbore 2.2.6. Dizajn všetkými hlasmi (inaugurant ako člen VaUR s oprávnením 
hlasovať, nehlasoval).

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

Overili:
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.  ................................................
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.  ................................................

V Bratislave 06. marca 2012
Zapísala: Mgr. Soňa Wagnerová
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