
Správa o činnosti Akademického senátu FAD za obdobie roka 2021 

Činnosť Akademické senátu FAD STU v uplynulom roku bola poznačená pandémiou Covid 19. 

Zasadnutia senátu sa uskutočňovali dištančnou formou. Zloženie senátu za zamestnaneckú časť AO 

fakulty bolo totožné so zložením v r.2020. Tvorili ho senátori: 

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – predseda AS FA STU 
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.  
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.  
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.  
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. 
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. 
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. 
Ing.  Dušan Kočlík, ArtD. 
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. 
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. 
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. 
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. 
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová , PhD. – podpredseda AS STU 
 
Študentskú časť senátu AO FAD STU prezentovali do konca školského roka študenti: 
Bc. Filip Albert  
Bc. Igor Bolfik 
Bc. Petra Cagalová 
Bc. Marianna Krajčírová 
Ing. arch. Patrik Baxa – podpredseda AS STU za študentskú časť AS 
Mgr. art. Martin Mjartan 
Bc. Katarína Žákovičová 
 
V zimnom semestri tohto roka boli na uvoľnené miesta (zánik členstva po ukončení štúdia) zvolení 
študenti: 
Mikuláš Belinský 
Bc. Martin Bumbál 
Bc. Martin Grelnet 
Bc. Jakub Hencze 
Adam Kalina 
Sabína Szabóová 
 
Akademický senát počas celého roka pracoval dištančnou formou. Stretol sa na piatich riadnych 
a jednom mimoriadnom zasadnutí. Prvé zasadnutie sa konalo dňa 12.2.2021 a bolo zvolané na 
podnet pána dekana z dôvodu neochoty predsedníctva AS STU urýchlene prerokovať materiál 
„Vnútorného systému kvality na STU“. K tomuto problému sa rozvinula bohatá diskusia, z ktorej 
vyplynulo uznesenie predložené vedením fakulty. Uznesenie väčšinou hlasov nebolo prijaté. V 
ďalšom bode rokovania boli senátori oboznámení s „Vyhlásením Univerzity Komenského v Bratislave 
k návrhu novely vysokoškolského zákona“. AS FAD STU sa uznesením k vyhláseniu jednohlasne 
pripojil.  
 Druhé rokovanie senátu sa udialo 16.3.2021, na ktorom boli prerokované obligátne materiály 
súvisiace so štúdiom na fakulte. Senát jednohlasne schválil bez pripomienok materiály: „Informácie o 
prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium magisterského štúdia študijného programu 
Architektúra - v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, Dizajn - v slovenskom jazyku pre akademický 



rok 2021/2022“, a „Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskeho 
študijného programu Architektúra a urbanizmus v anglickom jazyku pre akademický rok 2021/2022“. 
S pripomienkami boli schválené ďalšie dva materiály: „Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v 
akreditovaných študijných programoch“ (pripomienka: Dekan FAD STU môže prijať aj viac úspešných 
uchádzačov, no najviac dvoch pre všetky uvedené študijné programy).  
Druhý materiál: „Podmienky prijatia na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných 
programoch na FAD STU v anglickom jazyku pre akad. rok 2021/2022“ bol schválený s pripomienkou: 
Pán dekan FAD STU v prípade úspešných uchádzačov, navýši počet prijatých o 20% v akreditovanom 
študijnom programe Architektúra. V desiatom bode programu tohto zasadnutia bola študentskou 
časťou senátu realizovaná voľba podpredsedu AS FAD STU za študentskú časť. Tajnou voľbou bol na 
tento post zvolený Ing. arch. Patrik Baxa. V rôznom bol prediskutovaný návrh Novely zákona o VŠ  - 
jeho prijatie v navrhovanom znení bude mať negatívny dopad na samosprávne riadenie univerzít ich 
fakúlt. 
 Tretie rokovanie senátu bolo mimoriadne. Uskutočnilo sa dňa 30.3.2021 s hlavným bodom 
rokovania bola voľba členov Disciplinárnej komisie FAD STU, jej predsedu a náhradníkov na 
nasledujúce štyri roky v súlade s Disciplinárnym poriadkom fakulty. V tajnom hlasovaní boli za členov 
komisie zvolení: doc.Ing.arch. Alexander Schleicher, PhD., doc.Ing.arch. Edita Vráblová, PhD., 
Ing.arch. Vladimír Hain, PhD., Mgr. arch. Michala Lipková, Lucia Ďurčová a Martin Marko. Za 
predsedu komisie bola zvolená doc.Ing.arch. Edita Vráblová, PhD., a za náhradníkov komisie boli 
zvolení: Ing. arch. Katarína Fejo,PhD. a Bc.Rudolf Wojčík , Ing.arch.Jakub Hanták a Jakub Sunega. 
 Štvrté rokovanie sa uskutočnilo dňa 3.júna 2021. Na rokovaní bol prerokovaný a schválený 
materiál: „Rokovací poriadok VaUR FAD STU“ s pripomienkou: AS FAD STU odporúča vedeniu FAD 
preveriť možnosti, či je možné v Rokovacom poriadku VaUR  v bode 2b naformulovať vetu, že VaUR 
schvaľuje predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém kvality VŠ v podmienkach fakulty, po 
predchádzajúcom súhlase AS FAD. V ďalšom boli prerokované a jednohlasne bez pripomienok 
schválené materiály: Výročná správa o hospodárení FAD STU za rok 2020, Výročná správa o činnosti 
FA STU za rok 2020, Výročná správa o činnosti AS FAD STU a Rozpis dotácie na rok 2021. V rôznom sa 
uskutočnila diskusia ohľadom členstva študentov v AS FAD, ktorí končia v r. 2021 štúdium.  
V súvislosti s ukončením štúdia piatich senátorov senát schválil uznesenie uskutočniť doplňujúce 
voľby do študentskej časti AS FAD STU v termíne do 30.06.2021. Volebnú komisiu schválil v zložení: 
Ing. arch. Patrik Baxa, Ing. arch. Michal Czafík,PhD. a Mgr. art. Martin Mjartan. V závere sedenia 
predseda AS FAD STU poďakoval   študentom  Bc. Filipovi Albertovi, Bc. Igorovi Bolfikovi, Bc. Petre 
Cagalovej, Bc. Marianne Krajčírovej a Bc. Kataríne Žákovičovej za ich prácu v senáte a poprial im veľa 
šťastia do ďalšieho života. 
 Piate rokovanie sa uskutočnilo dňa 28.09.2021. V kontrole uznesenia senátor Ing. arch. 
Michal Czafík,PhD. konštatoval, že doplňujúce voľby do študentskej časti boli zrealizované v danom 
termíne. Prodekanka doc.Ing.arch. Danica Končeková, PhD. konštatovala, že medzi zvolenými členmi 
boli aj študenti, ktorí v mesiaci jún mali ukončené bakalárske štúdium a aj keď automaticky postúpili 
do 2. stupňa štúdia, nemali v tom čase štatút študenta. Preto ich členstvo v AS by nebolo v súlade so 
zákonom. Z tohto dôvodu AS FAD STU schváleným uznesením anuloval júnové doplňujúce voľby 
a vypísal nové doplňujúce voľby do študentskej časti AS FAD STU s termínom do 15.10.2021. Do 
tohto dátumu AS vypísal aj voľbu člena Študentskej rady VŠ - zástupcu SjF STU a FAD STU. Volebnú 
komisiu pre obidvoje  volieb schválil v zložení: Ing. arch. Patrik Baxa, Ing. arch. Michal Czafík,PhD. a 
Mgr. art. Martin Mjartan. V ďalšom AS prerokoval a schválil bez pripomienok materiál „Podmienky 
prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov pre akademický rok 2022/2023“. Prerokovaný 
a schválený s pripomienkami bol aj materiál „Dodatok k organizačnému poriadku FAD STU 
v Bratislave“. Pripomienky: v článku 2 Organizačná štruktúra, bod 5/ Iné samostatné pracoviská, 
písmeno a/ -  v znení: "Ďalšie zložky zriaďuje dekan po prerokovaní v senáte a schválení vo VaUR FAD 
STU“. Vyškrtnúť text .... a schválení vo VaUR FAD STU", nakoľko podľa zákona o VŠ vedecká rada 
fakulty takúto kompetenciu v pôsobnosti nemá. Ďalšia pripomienka v článku 2, bod 5 je uvádzať 
pomenovanie Podnikateľské centrum/Bellušove ateliéry. V bode programu „Doplňujúce voľby do 
disciplinárnej komisie FAD STU“ bol za člena disciplinárnej komisie zvolený Ing.arch. Tomáš Hubinský 



namiesto Kornélie Lincéniovej, ktorá sa členstva v komisii písomne vzdala. V jedenástom bode 
programu AS FAD schválil odvolanie prof. Ing. Juraja Veselovského, CSc. z pozície člena Vedeckej a 
umeleckej rady Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave na základe jeho žiadosti. V ďalšom AS 
FAD schválil vymenovanie doc. Ing. Zuzany Tončíkovej, ArtD. za členku Vedeckej a umeleckej rady  
Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.  
 Posledné zasadnutie AS FAD STU sa konalo dňa 26.11.2021. V bode kontrola uznesení  
Ing.arch. Michal Czafík, Phd. - predseda volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti 
AS FAD na funkčné obdobie 2018 – 2022, a pre voľby člena Študentskej rady VŠ  konštatoval, že 
obidvoje volieb sa konali dňa 18.10.2021. Voľby sa udiali prostredníctvom hlasovacieho systému 
HELIOS VOTING. Za členov študentskej časti AS FAD STU boli zvolení: Mikuláš Belinský, Bc. Martin 
Bumbál, Bc. Martin Grelnet, Bc. Jakub Hencze, Adam Kalina a Sabína Szabóová. Za náhradníkov boli 
zvolení: Jozef Červeňák, Róbert Roziak a Sabína Szabóová. Za člena Študentskej rady VŠ bol zvolený 
Adam Kalina ako zástupca SjF a FAD STU. Na tomto rokovaní AS STU schválil ukončenie členstva Ing. 
arch. Imricha Pleidela na základe jeho žiadosti. Zároveň schválil Ing. arch. Noru Vranovú za členku  
VaUR FAD v pozícii čestnej členky. V bode programu č.8 AS STU schválil materiál „Informácie o zmene 
v prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov“ bez 
pripomienok. Obdobne bez pripomienok AS STU schválil rozpočet pre rok 2021. V rôznom zástupca 
STU v Rade VŠ Ing.arch. Pavel Nahálka, PhD. informoval prítomných o stave znenia Novely zákona o 
VŠ. Konštatoval, že závažné pripomienky, ktoré boli Radou VŠ predložené do medzirezortného 
pripomienkového konania , neboli akceptované. Novela likviduje pozíciu dekana, Akademických 
senátov, možnosť vybrať si rektora prostredníctvom AS. Predstavitelia Rady VŠ sa obrátili s 
pripomienkami na premiéra SR a čakajú na jeho vyjadrenie. Novela v súčasnosti už prešla prvým 
čítaním v Národnej rade SR. Je treba dúfať, že v druhom čítaní bude pozmeňujúcimi návrhmi 
upravená a následne schválená s obsahom zachovania samosprávneho spôsobu riadenia vysokých 
škôl ku spokojnosti celej slovenskej akademickej obce.  
 
Správu vypracoval doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – predseda AS FAD STU 
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