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Zápisnica 
z 1. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry a dizajnu STU dňa 10.11.2022 

 
 
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. Martina Peřinková, PhD., doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD., 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., 
prof. Ilona Németh, DLA, prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 
 
Program VaUR FAD STU: 

1. Otvorenie zasadnutia (doc. Puškár)  

1.1.  Schvaľovanie programu  

1.2.  Predstavenie členov VaUR FAD STU 

1.3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  

2. Návrh na udelenie titulu emeritný profesor (doc. Puškár)  

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

3. Návrh na schválenie za školiteľov dizertačných prác (doc. Puškár)  

3.1  doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus 

3.2  doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus 

3.3  doc. Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. - ŠO Umenie, ŠP Dizajn 

4.  Informácia o návrhu nových členov do Odborových komisií pre doktorandské štúdium  

5. Rôzne  
 

 

Rokovanie VaUR FAD STU: 
 
K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie otvoril dekan FAD STU a predseda VaUR FAD doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. a privítal 
prítomných. Z celkového počtu členov oprávnených hlasovať 24, bolo prítomných 17 členov, prítomní boli 6 
čestní členovia bez hlasovacieho práva a prizvaný zástupca Akademického senátu doc. Ing. arch. Milan Andráš, 
PhD. Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. prišla na zasadnutie s miernym meškaním.  
VaUR bola uznášaniaschopná.  
 
1.1 Schvaľovanie programu 
Program zasadnutia bol verejným hlasovaním schválený jednomyseľne bez pripomienok. 
 
1.2 Predstavenie členov VaUR FAD STU 
Dekan FAD predstavil všetkých členov Vedeckej a umeleckej rady FAD a poďakoval im za prijatie menovania.  
 
1.3 Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice 
Doc. Puškár navrhol za skrutátorov doc. Ing. arch. Zuzanu Čerešňovú, PhD. a doc. Ing. arch. Petra Daniela, PhD. 
Za overovateľov zápisnice navrhol prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD. a doc. Ing. arch. Alexandra Schleichera, 
PhD. 
Za skrutátorov boli verejným hlasovaním schválení doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. a doc. Ing. arch. 
Peter Daniel, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 16, 14 hlasovalo za, nikto nebol proti 
návrhu, 2 sa zdržali hlasovania.  
Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a doc. 
Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 16, 14 hlasovalo za, 
nikto nebol proti návrhu, 2 sa zdržali hlasovania. 
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K BODU 2 - Návrh na udelenie titulu emeritný profesor 

2.1 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  
Doc. Puškár predniesol návrh na udelenie titulu emeritný profesor prof. Kováčovi a vyzdvihol v krátkosti dôležité 
fakty z jeho profesionálneho života. 
Prof. Kováč pred hlasovaním poďakoval za možnosť byť naďalej členom VaUR FAD a aj za podporu, ktorú mu 
členovia fakulty počas jeho pôsobenia na Fakulte architektúry poskytli. Poukázal na viaceré svoje pracovné 
úspechy a ocenenia a vyzdvihol vplyv fakulty pri ich realizácii a získavaní.  
VaUR nemala k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky. 
Hlasovanie prebehlo po odznení bodu 3.3. 
 
Členovia VaUR hlasovali tajným hlasovaním: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:    24 
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   17 
Počet kladných hlasov:       17 
Počet hlasujúcich proti návrhu:      0 
Zdržalo sa hlasovania:       0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 

Uznesenie č. 1/1 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na udelenie titulu emeritný profesor prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, 
PhD. všetkými hlasmi a návrh bude predložený do VR STU na schválenie. 
 
K BODU 3 - Návrh na schválenie za školiteľov dizertačných prác 

3.1 doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus 
Podpredsedníčka VaUR, doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., predložila návrh na schválenie novej školiteľky 
dizertačných prác doc. Ing. arch. Niny Bartošovej, PhD. v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus. 
V krátkosti zosumarizovala jej pedagogickú, umeleckú a vedeckú činnosť. 
VaUR nemala k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky. 
Hlasovanie prebehlo po odznení bodu 3.3. 
 
Členovia VaUR hlasovali tajným hlasovaním: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:    24 
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   17 
Počet kladných hlasov:       17 
Počet hlasujúcich proti návrhu:      0 
Zdržalo sa hlasovania:       0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 

Uznesenie č. 2/1 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na školiteľku dizertačných prác doc. Ing. arch. Ninu Bartošovú, PhD. v ŠO 
Architektúra a urbanizmus všetkými hlasmi.  

 

3.2 doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus 
Doc. Čerešňová predložila návrh na schválenie nového školiteľa dizertačných prác doc. Ing. arch. Jána Legényho, 
PhD. v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus. V krátkosti zosumarizovala jeho pedagogickú, umeleckú 
a vedeckú činnosť. 
VaUR nemala k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky. 
Hlasovanie prebehlo po odznení bodu 3.3. 
 
Členovia VaUR hlasovali tajným hlasovaním: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:    24 
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   17 
Počet kladných hlasov:       16 
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Počet hlasujúcich proti návrhu:      1 
Zdržalo sa hlasovania:       0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 

Uznesenie č. 3/1 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na školiteľa dizertačných prác doc. Ing. arch. Jána Legényho, PhD. v ŠO 
Architektúra a urbanizmus väčšinou hlasov.  

 

3.3 doc. Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. - ŠO Umenie, ŠP Dizajn 
Doc. Čerešňová, predložila návrh na schválenie novej školiteľky dizertačných prác doc. Mgr. art. Michaly 
Lipkovej, ArtD. v študijnom odbore Dizajn. V krátkosti zosumarizovala jej pedagogickú, umeleckú a vedeckú 
činnosť. 
VaUR nemala k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky. 
Hlasovanie prebehlo po odznení bodu 3.3. 
 
Členovia VaUR hlasovali tajným hlasovaním: 
Počet členov VaUR oprávnených hlasovať:    24 
Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:   17 
Počet kladných hlasov:       15 
Počet hlasujúcich proti návrhu:      2 
Zdržalo sa hlasovania:       0 
Počet neplatných hlasov:      0 
 

Uznesenie č. 4/1 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na školiteľku dizertačných prác doc. Mgr. art. Michalu Lipkovú, ArtD. v ŠO 
Dizajn väčšinou hlasov.  
 

K BODU 4 - Informácia o návrhu nových členov do Odborových komisií pre doktorandské štúdium  
Doc. Čerešňová predstavila zoznam osôb navrhnutých na vymenovanie za členov Odborových komisií FAD STU 
pre doktorandské štúdium a informovala o pripravovaných zmenách v smernici Vnútorného systému 
zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU. Zdôraznila, že VaUR bude v budúcnosti schvaľovať už len 
externých školiteľov a zároveň bude možné schváliť školiteľov s menším ako 100% pracovným úväzkom.   
 
K BODU 5 - Rôzne 
Dekan informoval o čítaní nového Štatútu STU a vyjadril presvedčenie, že do mája 2023 bude schválený aj Štatút 
FAD, nakoľko jeho zmena ovplyvní aj pozíciu VaUR FAD ako orgánu akademickej samosprávy fakulty. 
Prof. Gál predostrel iniciatívu, že by potenciál a skúsenosti čestných členov VaUR mohli byť v budúcnosti viac 
využité, napríklad pri príprave koncepčných materiálov ovplyvňujúcich chod a rozvoj fakulty a schvaľovaných 
hlasujúcimi členmi VaUR. Predseda VaUR návrh ocenil a prisľúbil nájsť spôsob jeho konkrétnej realizácie.  
Doc. Puškár sa na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil rokovanie grémia.  
 
V Bratislave, dňa 14.11.2022 
 

................................................................ 
          doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 
                      predseda VaUR FAD 
 
Zápisnicu overili: 
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.   ................................................................ 
 
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.  ................................................................ 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Sýkorová 


