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Uznesenia 
zo 7. zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry a dizajnu STU dňa 11.5.2021 

prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Hangouts Meet balíka G-Suite. 
 
 
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. arch. Peter Gál, PhD., doc. Ing. arch. Danica Končeková, 
PhD., Ing. arch. Ingrid Konrad, Ing. arch. Štefan Polakovič 
 
 
Program VaUR FAD STU: 
 

1. Otvorenie zasadnutia - (prof. Gregor)  

1.1.    Schvaľovanie programu  

1.2.    Kontrola uznesení  

1.3.    Voľba skrutátorov (prod. Brašeň, prod. Morgenstein) a overovateľov zápisnice 

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

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

Predstavenie habilitantky (arch. Kristiánová) - max. 10 min  

Stanovisko habilitačnej komisie - predseda (prof. Špaček)  
2.2.    Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  

Predstavenie habilitantky (arch. Bartošová) - max. 10 min  

Stanovisko habilitačnej komisie - predseda (prof. Gregor)  
2.3.    Ing. arch. Ján Legény, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  

Predstavenie habilitanta (arch. Legény) - max. 10 min  

Stanovisko habilitačnej komisie - predseda (prof. Kováč)  

3. Návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov na zosúladenie HaI konaní v 
odboroch habilitačného a inauguračného konania: (prof. Gregor)  

3.1.    Architektúra a urbanizmus (prof. Moravčíková - poverená osoba pre vypracovanie spisu) 

3.2.    Dizajn (prof. Kotradyová - poverená osoba pre vypracovanie spisu) 

4. Návrhy na predĺženie účinkovania na pozícii hosťujúci profesor v študijnom odbore Architektúra  
a urbanizmus:  

4.1.    prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak (Faculty of Design, University of Applied Sciences,  

Technology, Business and Design, Wismar) - (prof. Gregor)  
4.2.    prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski, PhD. (World Institute for Engineering and Technology  

Education based in Melbourne, Australia) - (prof. Gregor)  

     

HLASOVANIE O BODOCH 2, 3 a 4 
 
5. Výročná správa o činnosti fakulty FAD STU za rok 2020 - (prod. Brašeň) 

6. Správa o pedagogickej činnosti na FAD STU za rok 2020 - (prod. Končeková) 
7. Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na FAD STU za rok 2020 - (prod. Legény) 
 

HLASOVANIE O BODOCH 5, 6  a 7 

8. Rôzne  
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Rokovanie VaUR FAD STU: 
 
K BODU 1 - Otvorenie zasadnutia 
Za skrutátorov boli hlasovaním cez „Google Form“ schválení Ing. Michal Brašeň, ArtD. a Ing. arch. Peter 
Morgenstein, PhD.  
Za overovateľov zápisnice boli hlasovaním cez „Google Form“ schválení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 
a prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 
K BODU 2 -  Návrh na udelenie titulu docent: 
2.1. Návrh na vymenovanie Ing. arch. Kataríny Kristiánovej, PhD. za docentku podľa § 35 ods. 4 zákona č. 
269/2018 Z. z. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus 
Uznesenie č. 57/7 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na udelenie titulu docent podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. Ing. arch. 
Kataríne Kristiánovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus 
všetkými hlasmi.  
 
2.2. Návrh na vymenovanie Ing. arch. Niny Bartošovej, PhD. za docentku podľa § 35 ods. 4 zákona č. 269/2018 
Z. z. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus 
Uznesenie č. 58/7 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na udelenie titulu docent podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. Ing. arch. 
Nine Bartošovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus väčšinou 
hlasov. 
 
2.3. Návrh na vymenovanie Ing. arch. Jána Legényho, PhD. za docenta podľa § 35 ods. 4 zákona č. 269/2018 
Z. z. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus 
Uznesenie č. 59/7 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na udelenie titulu docent podľa § 35 ods. 4  zákona č. 269/2018 Z. z. Ing. arch. 
Jánovi Legénymu, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus 
väčšinou hlasov. 
 
K BODU 3 - Návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov na zosúladenie HaI konaní v 
odboroch habilitačného a inauguračného konania: 

3.1. Architektúra a urbanizmus 
3.2. Dizajn 
Uznesenie č. 60/7 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov na zosúladenie 
HaI konaní v odbore habilitačného a inauguračného konania Architektúra a urbanizmus všetkými hlasmi. 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov na zosúladenie 
HaI konaní v odbore habilitačného a inauguračného konania Dizajn všetkými hlasmi. 
 
K BODU 4 - Návrhy na predĺženie účinkovania na pozícii hosťujúci profesor v študijnom odbore Architektúra 
a urbanizmus: 

4.1. prof. Dipl.-Ing. Martin Wollensak (Faculty of Design, University of Applied Sciences, Technology, 
Business and Design, Wismar)  

4.2. prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski, PhD. (World Institute for Engineering and Technology Education based 
in Melbourne, Australia) 
Uznesenie č. 61/7 VaUR: 
VaUR FAD STU schvaľuje návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo 
funkcii „hosťujúci profesor“ v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus prof. Dipl.-Ing. Martinovi 
Wollensakovi (Faculty of Design, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design, Wismar) 
všetkými hlasmi.  
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VaUR FAD STU schvaľuje návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo 
funkcii „hosťujúci profesor“ v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus prof. Ing. Zenonovi Jan 
Pudlowskému, PhD. (World Institute for Engineering and Technology Education based in Melbourne, 
Australia) všetkými hlasmi.    
 
K BODU 5 - Výročná správa o činnosti fakulty FAD STU za rok 2020 
Uznesenie č. 62/7 VaUR: 
VaUR FAD STU predložený materiál prerokovala a súhlasí so znením Výročnej správy o činnosti za rok 2020 
všetkými hlasmi. 
 
K BODU 6 - Správa o pedagogickej činnosti na FAD STU za rok 2020 
Uznesenie č. 63/7 VaUR: 
VaUR prerokovala a súhlasí so správou o pedagogickej činnosti FAD STU za rok 2020 všetkými hlasmi. 
 
Vedecká a umelecká rada FAD STU sa na svojom zasadnutí 11.05.2021 oboznámila so správou o pedagogickej 
činnosti FAD STU za rok 2020, prerokovala ju a v zmysle §30 odst. (1) písm. c) Zákona č. 131/2002 Z. z. v 
platnom znení, 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 2020; 
● 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 kladenými na akreditačný proces;  
● Kladne hodnotí prechod FAD STU /toho času FA STU/ z prezenčnej výučby na online výučbu počas obdobia 
vypuknutia pandémie, organizáciu online štátnych záverečných skúšok a obhajob záverečných prác ako aj 
ateliérových prác študentov; 
● Vyzdvihuje ocenenie prod. Končekovej - Učiteľ roka 2020 STU - za zvládnutie prechodu na dištančnú formu 
štúdia; 
● Kladne hodnotí získanie 1. miesta medzi univerzitami v SR v prieskume Dopad COVID-19 na študentov, 
ktorú organizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo; 
● Považuje naďalej za potrebné zvýšiť počet uchádzačov na prijímacích pohovoroch na FAD STU s cieľom 
zvyšovania kvality - navrhované spôsoby:  
    a) zvýšiť informovanosť absolventov stredných škôl,  
    b) zvýšiť ponúkané množstvo prípravných kurzov ako aj prezentáciu FAD STU a jej činnosť smerom k 
verejnosti,  
    c) zvýšiť percentuálny podiel zahraničných študentov študujúcich na FAD STU; 
● Kladne hodnotí, že FAD STU mala v roku 2020 uzavretých 49 bilaterálnych dohôd v rámci programu 
Erasmus+. Zmluvy boli uzavreté pre 126 študentov v Bc. Ing. a PhD. stupni štúdia. Zmluvy umožňujú 
vycestovanie v rámci ŠP Architektúra a Dizajn; 
● Podporuje záujem FAD STU ponúkať študentom študijné materiály, prednášky virtuálnou formou, 
zabezpečiť prezentáciu výsledných študentských prác pomocou prieskumov organizovaných v priestoroch 
FAD STU, virtuálnych prezentácií ako aj v obciach a mestách, kde sa riešili semestrálne zadania; 
● Podporuje záujem FAD STU naďalej sprostredkúvať a ponúkať študentom ako aj záujemcom zo stredných 
škôl, narastajúci počet prednášok, stretnutí - online, diskusií mimo schválených študijných plánov; 
● Kladne hodnotí poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV). 
 
K BODU 7 - Správa o vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na FAD STU za rok 2020 
Uznesenie č. 64/7 VaUR: 
VaUR prerokovala a súhlasí so správou o vedecko-výskumnej činnosti FAD STU za rok 2020 všetkými hlasmi. 
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Vedecká a umelecká rada FAD STU sa na svojom zasadnutí 11.05.2021 oboznámila so správou o vedecko - 
výskumnej činnosti FAD STU za rok 2020, prerokovala ju a v zmysle §30 odst. (1) písm c) Zákona č. 131/2002 
Z. z. v platnom znení, 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 2020 aj napriek 
výnimočnej a sťaženej situácii spojenej s pandémiou Covid-19; 
● 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) a projekte EHS (Nórske fondy - projekt EMIA); 
● Kladne hodnotí nárast počtu podporených domácich/zahraničných projektov oproti rokom 2018/2019. 
Považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní grantových projektov, predovšetkým:  
        o domácich výskumných projektov (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; vyzýva k internacionalizácii doktorandského 
štúdia a zvýšenia počtu zahraničných študentov na 3. stupni štúdia; 
● Apeluje na zvýšenie publikačných výstupov kategórií A1, A2, B a C, kde je badateľný pokles oproti 
predchádzajúcemu roku; odporúča vedeniu FAD STU dôkladne informovať zamestnancov fakulty o novej 
kategorizácii výstupov súvisiacich s VSK resp. informovať ich o počte výstupov podľa novej kategorizácie; 
● V kontexte nových kritérií súvisiacich s VSK a procesom akreditácie, VaUR odporúča vedeniu FAD STU a jej 
zamestnancom primárne zamerať sa na plnenie nových kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie 
jednotlivcov s cieľom zabezpečenia kontinuity napĺňania cieľov fakulty. 
 

 
14.5.2021 

 
 

 
............................................................. 

 
           prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
                   predseda VaUR FAD 

 
 
 
Zápisnicu overili: 

 
 prof. Ing. arch. Robert Špaček, ArtD.    ............................................................. 
 
 
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.    ............................................................. 
 
 

Zapísala:  
Mgr. Zuzana Sýkorová   


