
U z n e s e n i e 
 z 3.  zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU zo dňa 12.11.2019 

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:  Ing. arch. Štefan Polakovič, prof. Dipl. Arch ETH Dr. Christian 
Hanus, Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. 

  
 

Program VaUR FA STU: 
1. Otvorenie zasadnutia – Gregor        

1.1. Schvaľovanie programu 
1.2. Kontrola uznesení 
1.3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  

2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD. na tému: Interdisciplinarita vo 
vývoji a výskume v oblasti dizajnu. 
- Predseda inauguračnej komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 

3. Návrh na udelenie titulu docent : Ing. arch. Hynkovi Maňákovi, Ph.D.  
- Predseda habilitačnej komisie: prof. akad.soch. Peter Paliatka 

4. Doplnenie členov odborových komisií - Legény 
4.1. architektúra  a urbanizmus: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD, doc. Ing. arch.  Alexander 
Schleicher, PhD., doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. 
4.2.  umenie: doc. Ing. Peter Olah, ArtD., doc. akad. soch. René Baďura,  doc. Mgr. art. Sylvia 
Jokelová 

5. Návrh na zmenu garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň 
štúdia (časové obmedzenie do 31.8.2020) - Končeková 

6. Návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 3. 
stupeň štúdia (časové obmedzenie do 31.8.2020) - Legény 

7. Vedecká charakteristika kandidáta za člena komisie VEGA č. 6 v 8. funkčnom období  z rezortu 
školstva 

 Meno navrhovanej: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
8. Návrhy na vymenovanie hosťujúcich profesorov: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, 

Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy - Gregor 
9. Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v 

Bratislave v na roky 2020-2022 – Končeková 
9.1. Preschválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU, ktorí 
už boli  schválení v predchádzajúcom období 
9.2. Nové návrhy na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na 
FA STU 

10. Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania (ďalší odborníci):  
Ing.  Roman Rosina, Ing. Ľuboš Agnet - Končeková 

11. Informácia o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na publikačné a umelecké výstupy 
kladené  na študentov  doktorandského  štúdia od akademického roku 2019/2020 z dňa 
20.8.2019 – Legény 

12. Informácia o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 2019/2020 (plánované 
zasadnutie dňa 21.4.2020) - Legény 

13. Rôzne    
 

K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
 

Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU verejným hlasovaním schválení doc. Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD. a prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať 
22 sa 1 zdržal hlasovania, nikto nebol proti návrhu. 
 
Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, 
PhD. a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať 22 sa 2 zdržali 
hlasovania, nikto nebol proti návrhu. 
 



2 
 

K BODU 2  
Inauguračná prednáška doc. Ing. Veroniky Kotradyovej, PhD. na tému: Interdisciplinarita vo vývoji a 
výskume v oblasti dizajnu 
 
Uznesenie č.17/3 VaUR 
VaUR FA STU schválila návrh na udelenie titulu profesorka doc. Ing. Veronike Kotradyovej, PhD.  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 
269/2018 Z. z. (v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v  
zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019) a odporúča Vedeckej rade STU schváliť 
predložený návrh. Návrh bol prijatý jednohlasne. 
 
K BODU 3 
Návrh na vymenovanie Ing. arch. Hynka Maňáka, Ph.D.  za docenta v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. (v  študijnom odbore 2.2.6 
dizajn  
v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019). 
 
Uznesenie č. 18/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila a vymenovanie Ing. arch. Hynka Maňáka, Ph.D.  za docenta v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania dizajn podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. 
(v  študijnom odbore 2.2.6 dizajn v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych 
predpisov platných do 31.8.2019). Návrh bol prijatý jednohlasne. 
 
K BODU 4  
Doplnenie členov odborových komisií v Študijných odboroch: 
bod 4.1.  architektúra  a urbanizmus: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (FA STU), doc. Ing. arch.   

Alexander Schleicher, PhD. (FA STU), doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. (FA STU) 
bod 4.2.  umenie: doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (FA STU), doc. akad. soch. René Baďura (TU              

Zvolen), doc.  Mgr. art. Sylvia Jokelová (VŠVU Bratislava) 
 
Uznesenie č. 19/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila predložený návrh na doplnenie členov odborových komisií v študijných 
odboroch architektúra a urbanizmus a umenie jednohlasne. 
 
BODU 5 

 Návrh na zmenu garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň štúdia  
(z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) - doposiaľ bol garantom prof. Ing. arch. Julián Keppl, 
PhD. 

 
Uznesenie č. 20/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila návrh na zmenu garanta ŠO architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – 
architektúra  v 2. stupni štúdia (z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) prof. Ing. arch. Pavla 
Gregora, PhD. jednohlasne. 
 
BODU 6 
Návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 3. stupeň 
štúdia(z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) - doposiaľ bol spolugarantom prof. Ing. arch. 
Julián Keppl, PhD. 
 
Uznesenie č. 21/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila návrh na zmenu spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – 
architektúra v 3. stupni štúdia (z dôvodu časového obmedzenia do 31.8.2020) prof. Ing. arch. Janu  
Pohaničovú, PhD. jednohlasne. 
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K BODU 7 
Vedecká charakteristika kandidáta za člena komisie VEGA v 8. funkčnom období  z rezortu školstva 
Meno navrhovanej: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
 
Uznesenie č. 22/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD. za členku komisie VEGA v 8. 
Funkčnom období z rezortu školstva  jednohlasne. 

 
K BODU 8 
Návrhy na vymenovanie hosťujúcich profesorov: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. 
arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Andrej Alexy 
 
Uznesenie č. 23/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  Návrhy  na vymenovanie hosťujúcich profesorov,  Ing. arch. Martina 
Kusého, Ing. arch. Pavla Paňáka, Ing. arch. Ľubomíra Závodného, Ing. arch. Andreja Alexyho a 
odporúča VR STU schváliť predložené návrhy.  Návrhy boli prijaté jednohlasne. 
 
K BODU 9 

 Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU v 
Bratislave na roky 2020-2022  

 
9.1   Preschválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU, ktorí už boli 

schválení v predchádzajúcom období 
 
Uznesenie č.24/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  Preschválených  odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA 
STU, ktorí už boli schválení v  predchádzajúcom období  verejným hlasovaním jednohlasne,  bez 
pripomienok. 
 
9.2  Nové návrhy na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA 

STU na roky 2020 – 2022 
 

Uznesenie č.25/3 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU na 
roky 2020 – 2022  Návrhy boli prijaté , väčšinou hlasov. 
 
K BODU 10 
Informácia o výsledku korešpondenčného hlasovania (ďalší odborníci):  

Ing.  Roman Rosina, Ing. Ľuboš Agnet 

Uznesenie č.26/3 VaUR: 
VaUR FA STU berie na vedomie. 

 
K BODU 11 
Informácia o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na publikačné a umelecké výstupy 

kladené na študentov  doktorandského  štúdia od akademického roku 2019/2020 z dňa 20.8.2019. 

Uznesenie č.27/3 VaUR: 
VaUR FA STU vzala na vedomie informáciu o výsledku schvaľovania Minimálnych požiadaviek na 
publikačné a umelecké výstupy kladených na študentov  doktorandského  štúdia od akademického 
roku 2019/2020 z dňa 20.8.2019 bez pripomienok. 
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K BODU 12 
Informácia o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 2019/2020 (plánované zasadnutie 

dňa 21.4.2020). 

Uznesenie č.28/3 VaUR: 
VaUR FA STU vzala na vedomie informáciu o obsahu rokovania VaUR FA STU na akademický rok 
2019/2020 (plánované zasadnutie dňa 21.4.2020) bez pripomienok. 
 

12.11.2019 
 
 
 
         prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
                   predseda VaUR FA 
 
 
 

Zápisnicu overili: 
 

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

Zapísala:  
Ružena Šubinová      ............................................................. 


