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Uznesenia 
z 9. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry a dizajnu STU dňa 31.5.2022 

 
 
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. akad. mal. Ladislav Čarný, prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian 
Hanus, Ing. arch. Peter Morgenstein, Ing. arch. Štefan Polakovič, hosť. prof., prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc., 
emerit. prof., prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 
 
Program VaUR FAD STU: 

1. Otvorenie zasadnutia - (prof. Gregor)  

1.1.  Schvaľovanie programu  

1.2.  Kontrola uznesení  

1.3.  Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice  

2. Návrh na udelenie titulu docent - (prof. Gregor)  

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

Predstavenie habilitantky (Mgr. art. Lipková) - max. 10 min  

Stanovisko habilitačnej komisie - predseda (prof. Uhrín)  

3. Návrh na schválenie za školiteľku dizertačných prác - (prof. Gregor)  

 doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus 

4. Návrh na udelenie Medaily Emila Belluša - (prof. Gregor)  

prof. akad. soch. Peter Paliatka 
 doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová, 

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.,  
 doc. akad. soch. Peter Humaj,  
 doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.  

5. Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok - (prod. Končeková) 

6. Výročná správa o činnosti fakulty FAD STU za rok 2021 - (prod. Brašeň) 

7. Správa o pedagogickej činnosti na FAD STU za rok 2021 - (prod. Končeková) 

8. Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na FAD STU za rok 2021 - (prod. Legény) 

9. Rôzne  

10. Odovzdanie ďakovných listov členom VaUR za obdobie rokov 2018-2022 

 

 
Rokovanie VaUR FAD STU: 
 
K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
Za skrutátorov boli verejným hlasovaním schválení Ing. Michal Brašeň, ArtD. a doc. Ing. Zuzana Tončíková, 
ArtD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 20, 19 hlasovalo za, nikto nebol proti návrhu, 1 sa zdržal 
hlasovania.  
Za overovateľov zápisnice boli verejným hlasovaním schválení prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a prof. Ing. 
arch. Robert Špaček, CSc. všetkými hlasmi prítomných.  
 
K BODU 2 - Návrh na vymenovanie Mgr. art. Michaly Lipkovej, ArtD. za docentku v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania Dizajn podľa § 35 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. 
Uznesenie č. 75/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na udelenie titulu docent podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. Mgr. art. 
Michale Lipkovej, ArtD., v odbore habilitačného a inauguračného konania Dizajn všetkými hlasmi.  
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K BODU 3 - Návrh na schválenie za školiteľku dizertačných prác doc. Ing. arch. Katarínu Kristiánovú, PhD. - 
ŠO Architektúra a urbanizmus 
Uznesenie č. 76/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na školiteľku dizertačných prác doc. Ing. arch. Katarínu Kristiánovú, PhD. 
všetkými hlasmi.  
 

K BODU 4 - Návrh na udelenie Medaily Emila Belluša:  

4.1 prof. akad. soch. Peter Paliatka 
Uznesenie č. 77/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša prof. akad. soch. Petrovi 
Paliatkovi všetkými hlasmi. 

 

4.2 doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová 
Uznesenie č. 78/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša doc. akad. soch. Gabriele 
Gáspárovej-Illéšovej všetkými hlasmi. 

 

4.3 doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. 
Uznesenie č. 79/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša doc. Ing. arch. Nadežde 
Hraškovej, PhD. všetkými hlasmi. 

 

4.4 doc. akad. soch. Peter Humaj 
Uznesenie č. 80/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša doc. akad. soch. Petrovi 
Humajovi všetkými hlasmi. 

 

4.5 doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.  
Uznesenie č. 81/9 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša doc. Ing. Arch. Máriusovi 
Žitňanskému, PhD. všetkými hlasmi.  
 
K BODU 5 - Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok  
Člen/-ka komisie: 
Ing. arch. Patrik Baxa, FAD STU 
Ing. Michal Borovička, prax, FAD STU 
Ing. arch. Maroš Fečík, prax 
Ing. arch. Natália Filová, FAD STU 
Ing. arch. MArch. Roman Hajtmánek, PhD., FAD STU 
Ing. arch. Michal Janák, prax, FAD STU 
Ing. arch. Michal Kacej, FAD STU 
Ing. arch. Simona Kolimárová, FAD STU 
Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, prax, FAD STU 
Ing. arch. Andrea Šeligová, PhD., FAD STU 
Mgr. art. Martin Varga, prax, FAD STU 
Ing. Eduard Vyskoč, prax, FAD STU 
Uznesenie č. 82/9 VaUR: 
VaUR FAD STU predložený návrh ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FAD STU 
v Bratislave tajným hlasovaním schvaľuje všetkými hlasmi.   
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K BODU 6 - Výročná správa o činnosti fakulty FAD STU za rok 2021  
Uznesenie č. 83/9 VaUR: 
VaUR FAD STU vzala verejným hlasovaním na vedomie Výročnú správu o činnosti fakulty FAD STU za rok 2021 
bez pripomienok.  
 
K BODU 7 - Správa o pedagogickej činnosti na FAD STU za rok 2021 
Uznesenie č. 84/9 VaUR: 
VaUR FAD STU vzala verejným hlasovaním na vedomie Správu o pedagogickej činnosti na FAD STU za rok 
2021 bez pripomienok a schválila uznesenie v nasledovnom znení:  
Vedecká a umelecká rada FAD STU sa na svojom zasadnutí 31.05.2022 oboznámila so správou o pedagogickej 
činnosti FAD STU za rok 2021, prerokovala ju a hodnotí úroveň Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej 
technickej univerzity v oblasti pedagogiky nasledovne: 

 Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
hodnotí pozitívne úroveň činnosti FAD STU v pedagogike v roku 2021; 

 Kladne hodnotí prípravu akreditácie študijných programov Architektúra a urbanizmus / Architektúra v 
odbore Architektúra a urbanizmus a študijných programov Dizajn v odbore Umenie pre všetky tri stupne 
vzdelávania, ako aj vypracovanie spisov pre akreditáciu habilitačných a inauguračných konaní v odboroch 
Architektúra a urbanizmus a Dizajn; 

 Podporuje zámer vedenia FAD STU motivovať v súčasnosti pôsobiacich tvorivých zamestnancov v ich 
kvalifikačnom raste s cieľom zabezpečenia základných činností fakulty; podporuje zámer znižovať vekový 
priemer tvorivých a pedagogických zamestnancov v súlade s požiadavkami kladených na akreditačný 
proces;  

 Považuje za potrebné naďalej zvyšovať počet uchádzačov na prijímacích pohovoroch na FAD STU s cieľom 
zvyšovania kvality - navrhované spôsoby: zvýšiť informovanosť absolventov stredných škôl, zvýšiť 
ponúkané množstvo prípravných kurzov, ako aj prezentáciu FAD STU a jej činnosti smerom k verejnosti; 
zvýšiť percentuálny podiel zahraničných študentov študujúcich na FAD STU s cieľom zvýšenia 
internacionalizácie výučby; 

 Podporuje záujem FAD STU ponúkať študentom študijné materiály, prednášky virtuálnou formou, 
zabezpečiť prezentáciu výsledných študentských prác pomocou virtuálnych prezentácií, ako aj 
prezentáciou v obciach a mestách, kde sa riešili semestrálne zadania; 

 Kladne hodnotí záujem FAD STU ponúkať študentom reálne zadania, spoluprácu na projektoch riešených 
v Bellušových ateliéroch, prizývanie odborníkov z praxe do komisií na obhajobu semestrálnych prác alebo 
diplomových projektov; 

 Podporuje záujem FAD STU zvyšovať počet vyslaných a prijímaných študentov na zahraničné mobility v 
rámci programu Erasmus+, ktorý z dôvodu pandémie Covid-19 zaznamenal pokles v porovnaní z rokom 
2020 tak, aby sa ich počet dostal opätovne medzi najvyšší počet v rámci fakúlt STU; 

 Kladne hodnotí organizovanie fakultných vzdelávacích podujatí, akými sú “Pajc”, “Pechtle Mechtle”, či 
otvorenú komunikáciu so študentmi prostredníctvom podujatí “Káva s dekanom” / “Káva s 
prodekankou”. 

 
K BODU 8 - Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na FAD STU za rok 2021  
Uznesenie č. 85/9 VaUR: 
VaUR FAD STU vzala verejným hlasovaním na vedomie Správu o vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na 
FAD STU za rok 2021 bez pripomienok a schválila uznesenie v nasledovnom znení:  
Vedecká a umelecká rada FAD STU sa na svojom zasadnutí 31.05.2022 oboznámila so správou o vedecko - 
výskumnej činnosti FAD STU za rok 2021, prerokovala ju a hodnotí úroveň Fakulty architektúry a dizajnu 
Slovenskej technickej univerzity v oblasti vedecko-výskumnej činnosti nasledovne: 

 Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
hodnotí pozitívne úroveň činnosti FAD STU v oblasti vedy, techniky a umenia v roku 2021, aj napriek 
výnimočnej a sťaženej situácii spojenej s pandémiou Covid-19; 
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 Kladne hodnotí pôsobenie interdisciplinárneho Excelentného tímu v rámci STU v Bratislave - vzájomné 
prepojenie ústavov a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy; 

 Kladne hodnotí zmeny ohľadom fakultného vedeckého recenzovaného časopisu ALFA - Architektonické 
listy fakulty architektúry a dizajnu a snahy o zvýšenie jeho kvality a renomé v medzinárodnom kontexte;  

 Kladne hodnotí získanie/participáciu na 4 medzinárodných projektoch Interreg DTP (DANUrB+, Living 
Danube Limes, CSSCC-Lab, ART NOUVEAU 2), projekte EHS (Nórske fondy - projekt EMIA), či projekty ESF 
- DI a PUN; 

 Kladne hodnotí nárast počtu podporených domácich/zahraničných projektov oproti predchádzajúcemu 
obdobiu rokov 2018 - 2020. Považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní 
grantových projektov, predovšetkým: 

                   - domácich výskumných projektov (KEGA, VEGA, APVV); 

 VaUR kladne hodnotí udržiavanie fungovania projektového centra ako podpory tvorivých zamestnancov; 

 VaUR podporuje trend kvalitatívneho hodnotenia doktorandov s dôrazom na vysokú kvalitu výstupov aj 
v súvislosti s novým Vnútorným systémom zabezpečovania kvality (ďalej len VSK) doktorandského štúdia 
na STU; kladne hodnotí organizovanie seminára doktorandov; vedeckého podujatia .point for science, 
ako aj prijatie dvoch zahraničných študentov doktorandského štúdia s cieľom internacionalizácie 
doktorandského štúdia a zvyšovania počtu zahraničných študentov na 3. stupni štúdia; 

 Kladne hodnotí úpravu doktorandského štúdia v procese akreditácie, najmä zavedenie predmetu 
Akademické písanie a povinnej zahraničnej stáže; 

 Apeluje na zvýšenie publikačných výstupov vo všetkých kategóriách, nakoľko bol zaznamenaný ich pokles 
oproti predchádzajúcim obdobiam; 

 V kontexte nových kritérií súvisiacich s procesom akreditácie, VaUR odporúča vedeniu FAD STU a jej 
zamestnancom primárne zamerať sa na výstupy kat. A+ a A, a na plnenie nových kritérií pre habilitačné 
a inauguračné konanie jednotlivcami, s cieľom zabezpečenia kontinuity napĺňania cieľov fakulty. 

 
 
V Bratislave, dňa 2.6.2022 
 
 

............................................................ 
          prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
                      predseda VaUR FAD 
 
 
 
Zápisnicu overili: 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.   ............................................................. 
 
 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.   ............................................................. 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Sýkorová 


