
V ý p i s    u z n e s e n í 

zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU zo dňa 15.5.2012 

 

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. Petr Kučera, PhD.; doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.; Ing. 

arch. Juraj Šujan, prof. Ing. Juraj Veselovský;  doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., doc. Ing. arch. 

Mária Samová, PhD.; prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.; Ing. arch. Ľubomír Závodný    

  

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 – 14.00   Prerokovanie akreditačného spisu študijného programu Dizajn   

     2. a 3. stupeň a odsúhlasenie korešpondenčného hlasovania  

     o schválení akreditačného spisu    doc. Ilkovič 

3./14.00 – 14.15 Informácia o činnosti Akreditačnej komisie Vlády SR prof. Keppl 

4./14.15 – 14.45 Návrh na vymenovanie hosťujúceho profesora  

 Ing. arch. Martina Kusého      doc. Vitková  

 5./14.45 -  15.15 Hodnotenie zahraničných aktivít    prof. Špaček  

 6./15.15 Rozličné 

  6.1. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 

  prof. Ing. arch. Petrovi Gálovi, PhD.    prod. Moravčíková 

  6.2. Návrh na schválenie odborníkov pre pôsobenie v skúšobných 

  komisiách pre konanie 1. a 2. Štátnej skúšky na FA STU  

  v rokoch 2012 – 2014     prod. Ilkovič 

  6.3. Návrh na schválenie žiadosti o habilitačné konanie  

  Mgr. Bohuša Kubinského  v odbore sochárstvo na Akadémii   

  výtvarných umení v Prahe     prod. Moravčíková 

 

 

Rokovanie: 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia 

 Zasadnutie otvorila prodekanka Moravčíková a privítala prítomných členov.  

1.1. Kontrola uznesení 

Prodekanka Moravčíková 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 

Prodekanka Moravčíková navrhla za skrutátorov prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD. 

a doc. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD. Za overovateľov zápisnice navrhla prof. Ing. arch. 

Juliána Keppla, PhD. a prof. Ing. arch. Petra Vodrážku, PhD. 

 

Uznesenie č. 60/7-VaUR 

Za skrutátorov a overovateľov zápisnice boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním 

schválení prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 

Za overovateľov zápisnice boli schválení prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. a prof. Ing. arch. 

Peter Vodrážka, PhD. 

 

K bodu 2/ Prerokovanie akreditačného spisu študijného programu Dizajn  2. a 3. stupeň 

a odsúhlasenie korešpondenčného hlasovania o schválení akreditačného spisu 

Tento bod programu predložila prodekanka Moravčíková a oboznámila grémium s procesom a stavom 

akreditácie ŠP Dizajn 2. a 3. stupeň: VaUR FA STU a následne VR STU schválila návrh na 

vymenovanie doc. Paliatku, ako nového garanta ŠP Dizajn, za profesora. K vymenovaniu prezidentom 

zatiaľ nedošlo. 



Prodekan Ilkovič oboznámil grémium o aktualizovaní a úpravách akreditačného spisu a jeho zaslaní 

do akreditačnej komisie na schválenie. 

Prof. Kováč upozornil na účasť zástupcu študentskej obce na hlasovaní o schválení tohto spisu. 

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      16 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      0 

Uznesenie č. 61/7-VaUR 

VaUR prerokovala akreditačný spis ŠP pre Dizajn 2. a 3. Stupeň a odsúhlasila jeho budúce 

korešpondenčné hlasovanie o schválení tohto spisu 

 

K bodu 3/ Informácia o činnosti Akreditačnej komisie Vlády SR 

Prof. Keppl informoval  o iniciatíve Akreditačnej komisie inovovať opisy študijných odborov. Na 

základe tejto výzvy odoslal predsedovi pracovnej skupiny č. 5 prof. Hybenovi redigovaný opis 

študijného odboru a prítomné grémium oboznámil so začlenenými úpravami (na základe zmien 

v legislatíve - smernica EU parlamentu o RE o uznávaní odborných kvalifikácií – požiadavky na 

profesiu architekta ): 

- na odporúčanie prof. Hybena doplnil definíciu architekta ;  

- zmeny v názvoch a prekladoch študijných odboroch (Architecture and Urban Design), 

- definovanie príbuzných študijných odborov  

- podmienky prijatia na štúdium  

-  úprava počtu kreditov ohľadom na smernicu;  

- úprava v podmienkach, ktoré by mal študent spĺňať, 

Akreditačná komisia z dôvodu rokovania o predložených pripomienkach a zmenách zasadne 16.-18. 

mája 2012. 

Uznesenie č. 62/7-VaUR 

VaUR berie na vedomie predložené informácie. 

 

K bodu 4/ Návrh na vymenovanie hosťujúceho profesora Ing. arch. Martina Kusého 

Tento bod programu otvorila prod. Moravčíková, privítala arch. Kusého na zasadnutí, predstavila jeho 

tvorbu a ocenenia a zdôvodnila návrh na udelenie titulu.  

Odovzdala slovo arch. Kusému a následne VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      16 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      0 

Uznesenie č. 63/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní jednohlasne schválila návrh na vymenovanie Ing. arch. Martina 

Kusého za hosťujúceho FA STU V Bratislave v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra 

a urbanizmus. Tento návrh bude predložený na nadchádzajúcom zasadnutí VR STU 

v Bratislave. 
 

K bodu 6/ Rozličné 

 

 6.1. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. arch. Petrovi Gálovi, PhD.

  

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      16 



Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      0 

Uznesenie č.64/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní jednohlasne schválila návrh udelenia čestného titulu „profesor 

emeritus“  prof. Ing. arch. Petrovi Gálovi, PhD., tento bude predložený na nadchádzajúcom 

zasadnutí VR STU v Bratislave. 
 

6.2. Návrh na schválenie odborníkov pre pôsobenie v skúšobných komisiách pre konanie 1. a 2. 

Štátnej skúšky na FA STU v rokoch 2012 – 2014   

Prof. Kováč vzniesol pripomienku, aby boli jednotliví odborníci schvaľovaní individuálne. Táto 

pripomienka bola zapracovaná a VaUR pristúpila k hlasovaniu. 

Ing. arch. Pavol Franko 

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      15 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      1 

Uznesenie č. 65/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní schválila návrh vymenovania Ing. arch. Pavla Franka za odborníka 

pre pôsobenie v skúšobných komisiách pre konanie 1. a 2. štátnej skúšky na FA STU v rokoch 

2012 – 2014.  

 

Ing. arch. Matej Siebert 

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      15 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     1 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      0 

Uznesenie č. 66/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní schválila návrh vymenovania Ing. arch. Mateja Sieberta za odborníka 

pre pôsobenie v skúšobných komisiách pre konanie 1. a 2. Štátnej skúšky na FA STU v rokoch 

2012 – 2014 

 

Ing. Katarína Serbinová 

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 

Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      15 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      0 

Počet neplatných hlasov:      1 

Uznesenie č. 67/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní schválila návrh vymenovania Ing. arch. Kataríny Serbinovej za 

odborníčku pre pôsobenie v skúšobných komisiách pre konanie 1. a 2. Štátnej skúšky na FA 

STU v rokoch 2012 – 2014.  

  

6.3. Návrh na schválenie žiadosti o habilitačné konanie Mgr. Bohuša Kubinského  v odbore 

sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe 

VaUR pristúpila k tajnému hlasovaniu: 

Počet prítomných členov VaUR:     21 



Počet prítomných členov VaUR oprávnených hlasovať:  16   

Počet hlasujúcich za návrh:      14 

Počet hlasujúcich proti návrhu:     0 

Zdržali sa hlasovania      2 

Počet neplatných hlasov:      0 

Uznesenie č. 68/7-VaUR 

VaUR v tajnom hlasovaní schválila návrh žiadosti o habilitačné konanie Mgr. Bohuša 

Kubinského  v odbore sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe. 

 

 

 

 

       doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

        predsedkyňa VaUR FA STU 

  

 

 

Overili: 

prof. Ing.arch.  Julián Keppl, CSc. ................................................ 

 

prof. Ing.arch.  Peter Vodrážka, PhD.  ................................................ 

 

 

 
v Bratislave 15. mája 2012 

Zapísala: Soňa Wagnerová 

 
 


