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:: Príhovor dekana

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti, 

koniec každého kalendárneho roka je vhodnou príležitosťou na 
poobhliadnutie sa a zrekapitulovanie diania na našej inštitú-
cii.

Rád by som aspoň v telegrafickej skratke nadviazal na náčrt 
bilancovania aktivít našej fakulty, ktoré konštatoval vo svojom 
novembrovom úvodníku môj štatutárny zástupca a prodekan 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. a priebežne počas celého roka 
všetci členovia manažmentu fakulty.

Vysoko hodnotím príspevky prezentujúce našu fakultu 
v univerzitnom periodiku Spektrum, ktoré bolo autorsky 
a tematicky venované študentom pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa študentov. Fakulta dokázala, že aj keď patrí počtom 
k menším fakultám, má byť na čo hrdá. 

V novembri sa už tradične stretlo aj vedenie Slovenskej 
technickej univerzity s najlepšími študentmi v deň, ktorý je 
symbolom boja mladých ľudí za slobodu a demokraciu a ocenilo 
najlepších študentov STU. Medzi nimi boli aj naši študenti, 
a to:
:: Bc. Natália Borecká, majsterka Európy v raftingu, 
:: Bc. Juraj Česelský, zástupca ŠP,
:: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, najlepší študent PhD. štúdia, 
:: Bc. Uršula Peruňská, najlepšia študentka Ing. štúdia a 
:: Klára Veselá, najlepšia študentka Bc. štúdia. 

Študentom blahoželám, ale akcentujem, že fakulta je jeden 
organizmus, v ktorom sa učitelia a študenti navzájom potrebujú 
a potencujú a len ich interakciou sa dosahujú spoločné pozitívne 
výsledky, takže výsledky študentov sú výsledkami aj ich 
pedagógov a dávajú ucelený obraz o kvalite výučby na Fakulte 
architektúry STU. Čo je dobrým signálom pred potvrdením 
komplexnej akreditácie fakulty. 

Na základe rekapitulácie mesačných úvodníkov a príspevkov, 
v ktorých sme Vás pravidelne informovali prostredníctvom 
nášho fakultného bulletinu o aktuálnych aktivitách FA, jej 
úspechov a celkovom dianí, môžem len skonštatovať, že rok 
2008 bol úspešný.

Vážené kolegyne, kolegovia a študenti, dovoľte mi, aby som 
Vám pri príležitosti vstupu do nového roka úprimne poďakoval 
za prácu, ktorú ste v prospech našej fakulty v uplynulom období 
vykonali. 

Pevne verím, že sme na spoločnej ceste k rešpektovanej 
a kvalitnej univerzite prispeli aj my. A aj zásluhou našej fakulty 
sa urobil ďalší krok. K tým nasledujúcim Vám veľa zdravia, 
vytrvalosti, dobrého pocitu, osobnej a pracovnej pohody 
v Novom roku 2009 srdečne praje 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.
Foto: J. Saparová

:: Udelenie Medaily STU v Bratislave 
   Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovítovi 
   Petránskemu, DrSc.

Prof. Ľudovít Petránsky sa 
narodil 22.11.1943 v Brezne. 
V rokoch 1964-1971 študoval 
vedu, teóriu a dejiny 
výtvarného umenia na 
Karlovej univerzite v Prahe 
a Univerzite Komenského  

 v  Bratislave. Roku 1974 
získal po obhajobe titul 
PhDr.
Na univerzite Jána 
Evangelisty Purkyně v Brne. 
Roku 1977 mu ČSAV 
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v Prahe udelila titul CSc. O rok neskôr bol po habilitácii práce 
menovaný za docenta pre odbor teória a dejiny výtvarných 
umení. Roku 1985 obhájil doktorskú prácu a udelili mu vedeckú 
hodnosť doktora vied v odbore umenia. V tom istom roku bol 
menovaný prezidentom republiky za profesora v odbore Teória 
a dejiny výtvarného umenia. 
V rokoch 1970-1990 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave. Okrem bohatej pedagogickej činnosti vykonával 
aj akademické funkcie prorektora, neskôr rektora VŠVU. Od 
roku 1990 prednáša na Fakulte architektúry STU v Bratislave 
najmä dejiny, teóriu a metodológiu dizajnu. Výraznou mierou 
sa zaslúžil o zriadenie doktorandského štúdia v odbore dizajn, 
bol aj prvým predsedom Spoločnej odborovej komisie pre 
dizajn. Je členom Vedeckej rady STU, predsedom Vedeckej 
a umeleckej rady FA STU a členom vedeckých a umeleckých rád na 
vysokých školách. Prednáša a publikuje na svetových vedeckých 
a odborných konferenciách v USA, na Novom Zélande, Tasmánii, 
ale aj na slovenských univerzitách, vysokých školách, vedeckých 
a umeleckých inštitúciách. 

:: Rektor STU prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. odovzdáva Medailu STU
 Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovítovi Petránskemu, DrSc. - dekanovi FA STU.

Pripravil výstavy slovenského a moderného umenia vo 
Washingtone, D.C., v New Yorku, Montreale, Strasbourgu, 
Prahe. Napísal viac ako 20 kníh, jednou z najvýznamnejších je 
obsiahla monografia o Vincentovi Hložníkovi, ostatnou knihou, 
ktorá vyšla v roku 2008 je Zolo Palugyay, ktorú zostavil popri 
náročnej práci dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave. 
Napísal viac ako sto vedeckých a odborných štúdií. Za svoju 
prácu dostal mnohé domáce  i zahraničné ceny a uznania.
Profesor Petránsky sa v tomto roku dožíva životného jubilea 
65 rokov. Počas svojho pôsobenia na Fakulte architektúry STU 
sa zaslúžil na pozdvihnutie študijného odboru Dizajn na prvú 
priečku medzi školami dizajnu na Slovensku. V priebehu rokov 
vychoval špičkových dizajnérov, o čom svedčia aj ocenenia, 
ktoré získali. Je jednou z ústredných osobností založenia 

doktorandského štúdia v dizajne na Slovensku a jeho zásluhou 
STU má právo na habilitačné a vymenúvacie konania v odbore 
Dizajn, čo využívajú aj mnohí kolegovia nielen z iných vysokých 
škôl na Slovensku, ale aj v Českej republike. Za uvedené 
mimoriadne zásluhy o rozvoj dizajnu na STU Vedecká rada 
STU jednomyseľne schválila návrh rektora STU prof. Báleša 
udeliť Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovítovi Petránskemu, DrSc. pri 
príležitosti jeho životného jubilea Medailu STU.
Rektor STU profesor Ing. Vladimír Báleš, DrSc. mu udelil 
aj ocenenie Profesor roka 2008 na základe jeho osobnej 
angažovanosti v prospech fakulty a univerzity.

Profesorovi Petránskemu srdečne blahoželáme. 

jk
Foto: J. Saparová

:: Vedec roka STU 2008 
   Ing. arch. Katarína Vošková

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave koncom 
roka prevzala za významný vedecký prínos pri záchrane 
unikátneho barokového komplexu Kalvárie v Banskej Štiavnici 
Ing. arch. Katarína Vošková, vedeckovýskumná pracovníčka 
našej fakulty, z rúk rektora STU prof. Ing. Vladimíra Báleša, 
DrSc. čestné uznanie Vedec roka STU 2008. 

Srdečne blahoželáme

- red.- 
Foto: R. Tiňo

:: VaUR FA STU

Zasadanie Vedeckej a umeleckej rady FA STU v Bratislave sa 
konalo 9. decembra 2008. 
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Začalo verejnou časťou inauguračnou prednáškou doc. Ing. 
arch. Ľubice Vitkovej, PhD. na tému: Súčasnosť a perspektívy 
urbanistickej tvorby pri transformácii a rozvoji mesta.
V druhej (neverejnej) časti mala VaUR na programe: 
:: odovzdanie Medaily E. Belluša Ing. arch. Kusému,
:: odovzdanie certifikátov úspešným riešiteľom projektov
   VEGA,
:: návrhy na udelenie titulu docent:    
   Ing. arch. Mariánovi Malovanému, PhD.,
   Ing. Petrovi Wohlfahrtovi, ArtD.,
   akad. soch. Miroslavovi Zvonkovi, ArtD.,
   akad. soch. Ladislavovi Křenkovi, ArtD.,
   Ing. arch. Františkovi Kalesnému, PhD.,
:: vvmenúvacie konanie doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej, PhD.
   - záverečný návrh komisie, 
:: návrh na zloženie inauguračnej komisie a oponentov pre
   doc. Ing. Juraja Veselovského, CSc.,
:: návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii
   hosťujúci profesor - Ing. arch. Ľubomírom Závodným.,
:: návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov pre:
   PaedDr. Petra Kožušku, ArtD.,
   Ing. arch. Nadeždu Hraškovú, PhD.,
   Ing. arch. Petra Daniela, PhD.,
:: návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD.
   Ing. arch. Viere Joklovej,
   Ing. arch. Jeanovi Nakhlemu,
   Ing. arch. Dane Drobniakovej,
::  plán zasadnutí VaUR FA STU v letnom semestri akad. roka
   2008/2009.   

 jk

:: Jubilanti v novembri a decembri

Je už dlhou tradíciou na našej alma mater, že sa v zasadačke 
dekana fakulty pravidelne stretávajú jubilujúci pracovníci 
s predstaviteľom manažmentu fakulty. 

Tentokrát jubilantov privítal štatutárny zástupca dekana FA 
STU a prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a publikačné 
aktivity prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

V novembri životné jubileum oslávili Dr. h. c. prof. PhDr. 
Ľudovít Petránsky, DrSc., prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD. 
a Ing. arch. Peter, Žalman, CSc. 
Pracovné jubileum mala Mgr. art. Eva Ploczeková.
Životné jubileum v decembri oslávili Ing. arch. Juraj Furdík, 
PhD. a pani Darinka Šnírerová, pracovné jubileum slávil 
doc. Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD. 

Všetkým srdečne blahoželáme.

Kvetoslava Ferková
Foto: J. Saparová

:: Za doc. Ing. arch. Dušanom Feriancom, PhD.

Milý Dušan, drahý náš priateľ, kolega,

odchádzaš v čase Vianoc, 
keď ľudské duše sú citlivé 

a očakávajú skôr príchod na 
svet ako odchod do večnosti.

O to bolestivejší je Tvoj 
nečakaný odchod do ríše 

nesmrteľnosti.

Milý Ufo, lúčim sa 
s Tebou v mene - všetkých 

pracovníkov Slovenskej 
technickej univerzity 

Prodekan prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. blahoželá dekanovi 
fakulty Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovítovi Petránskemu, DrSc. 

k životnému jubileu.

:: Prodekan prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. blahoželá 
doc. Dušanovi Feriancovi, PhD. k významnému pracovnému výročiu.
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19. storočia formovali popri spoločensko-politických, 
kultúrnych a technických determinantoch predovšetkým 
osobnosti – architekti, stavitelia, stavebníci či mecenáši – sú 
v knihe obsiahnuté aj stručné charakteristiky najvýznamnejších 
tvorcov, pôsobiacich na našej i európskej architektonickej scéne. 
Súčasťou publikácie je aj slovník odborných výrazov, menný 
a miestny register.

Knihu Rozmanité 19. storočie – Architektúra na Slovensku od 
Hefeleho po Jurkoviča vydalo vydavateľstvo PERFEKT, a. s., 
ktoré vybraným inštitúciám a študentom Fakulty architektúry 
STU z pôvodnej ceny 990,- Sk ponúka zľavu 30 %, t. j. 693,- Sk 
(23,00 €).
Knihu si môžete zakúpiť buď priamo v Kníhkupectve Vojtecha 
Zamarovského na Karpatskej ul. č. 7 v Bratislave (vydavateľstvo 
PERFEKT, a.s.), alebo prostredníctvom objednávky u doc. Ing. 
arch. Jany Pohaničovej, PhD., na mailovej adrese: pohanicova
@fa.stuba.sk. 

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

a Fakulty architektúry STU, v mene – kolegov z Ústavu 
architektúry obytných a občianskych budov a predovšetkým 
v mene najbližších dlhoročných priateľov. 4O rokov si bol členom 
a dušou tohto kolektívu, a dlhé roky aj jeho vedúcim.

Tvoja uvážlivosť, tolerancia a skromnosť prispela k tomu, aby si 
pozdvihol úroveň pedagogického povolania na našej alma mater. 
Tvoje hlboké odborné znalosti si rád odovzdával študentom 
o čom svedčia ich mnohé ocenenia doma i v zahraničí.
Príkladný pedagogický prístup vyvieral už z rodičovskej výchovy, 
rodinného zázemia, najmä otca uznávaného vysokoškolského 
pedagóga. 
Bol si gestorom architektonického navrhovania, predmetu 
v ktorom si našim elévom vštepoval lásku k architektonickému 
povolaniu. Sám si sa týmto krédom riadil počas celoživotnej 
pedagogickej, umeleckej a architektonickej práci.

Svoj cit a lásku ku všetkému prirodzenému a prírodnému si 
pretavil aj do vlastnej rezbárskej sochárskej figurálnej tvorby. 
Ona bola zdrojom inšpirácie pre Tvoju architektonickú tvorbu 
a celý Tvoj život.

Bol si harmonická osobnosť, ktorá okolo seba šírila istotu, 
spokojnosť a kľud. Svoje schopnosti si venoval väčšinou škole 
v pedagogickej a výskumnej polohe, ale v harmonickej rovnováhe 
s projekčnou činnosťou a umeleckou tvorbou.

Ďakujeme Ti za všetko, za to že sme s Tebou mohli dlhé roky 
spolunažívať a tešiť sa na každý spoločný deň s Tebou.
Vďaka Ti za všetko, priateľ.

Česť Tvojej pamiatke.

Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Foto: E. Oravcová

:: Nová publikácia Katedry dejín 
   architektúry ÚDTAOP FA STU 
   v Bratislave

Kniha Rozmanité 19. storočie – Architektúra na Slovensku od 
Hefeleho po Jurkoviča od dvojice autoriek Elena Lukáčová 
– Jana Pohaničová predstavuje vôbec prvú súbornú monografiu 
o architektúre 19. storočia na Slovensku. 

V exkluzívnej výtvarnej podobe na 248 stranách textu, 
doplneného 421 fotografiami, pôvodnými plánmi a dobovými 
zobrazeniami približuje príbeh dejín architektúry 19. storočia 
na Slovensku v kontexte európskeho umeleckého diania. 
Obsahuje charakteristiky jednotlivých slohov, štýlov a hnutí 
od klasicizmu až po secesiu, zachytáva vývoj v architektúre na 
rozmanitej škále typologických druhov aj s ohľadom na fenomén 
éry priemyselnej revolúcie či použitie nových progresívnych 
materiálov a konštrukcií. A keďže dejiny architektúry 
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