
U z n e s e n i e 
z 8. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU dňa 10.04.2018 

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. Tibor Uhrín, ArtD.,  
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof., 
Ing. arch. Imrich Pleidel 
Program VaUR: 
1. Otvorenie zasadnutia                                                                           (Vitková) 13.00 - 13.15 
 1.1. Kontrola uznesení 
 1.2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi Olahovi, ArtD.   (Vitková)   13.15 - 13.45 
 v študijnom odbore 2.2.6 dizajn    
 Predseda habilitačnej komisie: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. 
3.  Výsledky Korešpondenčného  hlasovania vo veci začatia   (Vitková) 13.45 -14.00 
 habilitačných konaní pracovníkov FA STU Ing. arch. Branislava  
 Puškára, PhD. a Ing. arch. Edity Vráblovej, PhD. na FA VUT Brno  
4.  Hodnotenie  vedecko-výskumnej činnosti FA STU za rok 2017 (Špaček) 14.00 -14.15 
5.    Zhodnotenie činnosti FA STU za roky 2010 – 2018 (Vitková) 14.15 -15.00 
6. prof. Dipl. Ing. Martin Wollensak (Vitková) 15.00 – 15.15 
 - návrh na pôsobenie vo funkcii hosťujúceho profesora  
 v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus 
 - návrh školiteľa v ŠO 5.1.1 architektúra a urbanizmus 
7.  Rôzne        (Vitková) 15.15 -15.30 
 -  Informácia o pripravovanom návrhu Dlhodobom zámeru STU  
  na roky 2018 - 2022 
  - Odovzdanie ďakovných listov členom VaUR za obdobie  
  rokov 2014-2018 
 

Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, 
PhD. a prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním 

schválení prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a prof. akad. soch. Peter Paliatka.  
 
Pani dekanka  Vitková zmenila bod programu a rokovanie začala bodom č. 5.  
 
K BODU 5/ Zhodnotenie činnosti FA STU za roky 2010 – 2018 
Uznesenie č. 64/10 VaUR:   
VaUR FA STU  vzala na vedomie  predložené zhodnotenie činnosti za roky 2010 - 2018  
 
K BODU 2/ Návrh na udelenie titulu "docent" uchádzačovi  Ing. Petrovi Olahovi, ArtD. v ŠO 2.2.6 dizajn 
Uznesenie č. 65/10 VaUR  
VaUR FA STU schválila návrh na udelenie titulu docent uchádzačovi  Ing. Petrovi Olahovi, ArtD.  v študijnom 
odbore 2.2.6 dizajn, všetkými hlasmi prítomných členov. 
 
K BODU 3/  
Uznesenie č. 66/10 VaUR: 
VaUR FA STU schválila korešpondenčným hlasovaním návrh žiadosti vo veci začatia habilitačných konaní 
pracovníkov FA STU Ing. arch. Branislava Puškára, PhD. a Ing. arch. Edity Vráblovej, PhD. na FA VUT Brno. 
 
K BODU 4/ Hodnotenie  vedecko-výskumnej činnosti FA STU za rok 2017 
Uznesenie č. 67/10 VaUR:  
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 10.04.2018 oboznámila so správou o vedecko-
výskumnej a umeleckej činnosti FA STU za rok 2017, 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 2017; 

●Zvlášť kladne hodnotí trend v oblasti nárastu publikačných a umeleckých výstupov v najvyššie hodnotených 
kategóriách; poukazuje na pokles celkového počtu publikačných výstupov (o 100 oproti predchádzajúcemu 
roku) 

●VaUR podporuje trend kvalitatívneho hodnotenia doktorandov;  
●VaUR kladne hodnotí prácu manažmentu projektov v roku 2017, apeluje na opätovné zriadenie miesta 

projektového manažéra, a považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní grantových 
projektov, najmä zahraničných, s vyššími finančnými dotáciami. 

 
K BODU 6/  
Uznesenie 68/10 VaUR: 
 VaUR FA STU schválila návrh na schválenie prof. Dipl. Ing. Martina Wollensaka 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.   
 
Návrh na schválenie školiteľa doktorandského štúdia  prof. Dipl. Ing. Martina Wollensaka v odbore 5.1.1 
architektúra a urbanizmus 
Uznesenie 69/10 VaUR: 
 VaUR FA STU schválila návrh školiteľa v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmu  prof. Dipl. Ing. 
Martina Wollensaka.                                                                                                    
 
V Bratislave dňa 10.04.2018 
 
 
 
 
 

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

Zápisnicu overili: 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.    ........................................................................ 
 

prof. akad. soch. Peter Paliatka    ........................................................................ 
 
zapísala:   Mgr. Jana Šimková     ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 


