
U z n e s e n i e 
zo 4.  zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU zo dňa 19.05.2020 prostredníctvom 

videokonferencie cez aplikáciu Hangouts Meet balíka G Suite . 

P r í t o m n í: podľa prezencie členov 

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. Ingrid Konrad,  prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc. 
 

Program   VaUR   FA   STU:  
1. Otvorenie zasadnutia – Gregor        

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

2. Informácia o zmene garanta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra, 2. stupeň 
štúdia  
 (schválený prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.) - Gregor  
3. Informácia o zmene spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP – architektúra , 3. 

stupeň štúdia (schválená prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.) - Gregor  
4. Návrhy na začatie habillitačného konania - Gregor  

4.1.Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.2.Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
4.3.Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - ŠO 2.2.6 Dizajn  

5. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2019 - Gregor    
6. Správa o pedagogickej činnosti na FA STU za rok 2019 – Končeková  
7. Správa o vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti na FA STU za rok 2019 - Legény  
8. Návrh na udelenie medaily Emila Belluša p. doc. PhDr. Ľubomíre Fašangovej-Rosmány, CSc. - Gregor  
9. Návrh na udelenie titulu “profesor emeritus” p. prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. - Gregor  
10.Návrh na schválenie ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU  

v Bratislave – Končeková 
11. Rôzne    
 

K BODU 1 

Za skrutátorov boli členmi VaUR FA STU schválení  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a Ing. arch. 
Peter Morgenstein, PhD. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 24, 23 hlasovalo za, jeden 
člen nehlasoval - návrh bol schválený. 
 
Za overovateľov zápisnice boli schválení doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a Ing. arch. Pavel Paňák, 
hosť. prof. Pri celkovom počte oprávnených hlasovať v počte 24, 23 hlasovalo za, jeden člen nehlasoval 
- návrh bol schválený. 
 
K BODU 2 

 
Uznesenie č. 29/4 VaUR 
VaUR vzala na vedomie informáciu o zmene garanta v ŠO – architektúra a urbanizmu (3507) A ŠP – 
architektúra, 2. stupeň štúdia (schválený  prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.), jednohlasne. 
 
K BODU 3 
 
Uznesenie č. 30/4 VaUR 
VaUR vzala na vedomie Informácia o zmene spolugaranta v ŠO - architektúra a urbanizmus (3507) a ŠP 
– architektúra, 3. stupeň štúdia (schválená prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.), väčšinou hlasov. 



K BODU 4 
4.1.Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
 
Uznesenie 31/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre Mgr. Art. Martina 
Uhríka, PhD. jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 2. Výpočtová architektúra, 
väčšinou hlasov. 
 
4.2.Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. - ŠO Architektúra a urbanizmus  
 
Uznesenie 32/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre  Ing. arch. Evu 
Vojtekovú, PhD., jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 3. Pojem 
„transparentnosť“ v súčasnej architektúre, väčšinou hlasov. 
 
4.3. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - ŠO 2.2.6 Dizajn  

Uznesenie 33/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila v tajnom hlasovaní habilitačnú komisiu a oponentov pre  Ing. Zuzanu Tončíkovú, 
ArtD., jednohlasne. VaUR schválila tému habilitačnej prednášky č. 2. HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - 
Aplikovanie hybridného myslenia v inovačných projektoch z akademického prostredia a praxe, 
väčšinou hlasov. 
 
K BODU 5  
 
Uznesenie č. 34/4 VaUR  
VaUR FA STU vzala na vedomie Výročnú  správu o činnosti za rok 2019. 
 
K BODU 6 
 
Uznesenie č. 35/4 VaUR 
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 19.05.2020 oboznámila so správou o 
vzdelávacej činnosti FA STU za rok 2019, prerokovala ju v zmysle §30 odst. (1) písm. c) Zákona č. 
131/2002 Z. z. v platnom znení a hodnotí úroveň Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v 
oblasti  pedagogiky nasledovne: 

 Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hodnotí 
pozitívne úroveň činnosti FA STU v pedagogike v roku 2019; 

 Podporuje zámer vedenia FA 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;  

 Kladne hodnotí zavedenie tzv. “Vertikálnych ateliérov” podporujúcich vzájomnú komparáciu, 
súťaživosť medzi pedagógmi ako aj študentmi; 

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

 Kladne hodnotí organizáciu vedeckých podujatí ako je napr. “KONFUC” - Konferencia učiteľov, kde sa 
pedagógovia konfrontujú navzájom a tým prispievajú k zvyšovaniu kvality pedagogického procesu 
ako celku; 

 Kladne hodnotí počet vyslaných študentov na zahraničné mobility v rámci programu ERASMUS+, 
ktorý je dlhodobo najvyšší v rámci fakúlt STU/ ostatné fakulty priemerne 14 študentov na fakultu, FA 



STU 56/. Pokles záujmu o zahraničné pobyty celkovo klesol na STU a istý pokles zaznamenala aj FA 
STU, preto fakulta pripravila viaceré aktivity /stretnutia s vyslanými študentmi, ktorí boli na 
akademickej mobilite, osobné stretnutia so záujemcami, pomoc pri výbere vhodnej univerzity a pod.; 

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

 Kladne hodnotí poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV); 

 
K BODU 7 
 
Uznesenie č. 36/4 VaUR 
Vedecká a umelecká rada FA STU sa na svojom zasadnutí 19.05.2020 oboznámila so správou o 
vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti FA STU za rok 2019, prerokovala ju v zmysle §30 odst. (1) 
písm. c) Zákona č. 131/2002 Z. z. v platnom znení a hodnotí úroveň Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v oblasti vedy, techniky a umenia nasledovne: 

 Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hodnotí 
pozitívne úroveň činnosti FA STU v oblasti vedy, techniky a umenia v roku 2019; 
 Kladne hodnotí zostavenie interdisciplinárneho Excelentného tímu v rámci STU v Bratislave - 
vzájomné prepojenie ústavov a ich vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy; 
 Apeluje na zvýšenie publikačných výstupov kategórií A1, A2 resp. C, kde je badateľný pokles oproti 
predchádzajúcemu roku; 
 Považuje za potrebné zvýšiť počet publikačných výstupov kategórie „A“ z dôvodu zabezpečenia 
kvalifikačného rastu zamestnancov FA STU (najmä pre potreby inauguračného konania); pozitívne 
hodnotí výstupy v kvartiloch Q1 a Q2 tvorivých pracovníkov FA STU za rok 2019; 
 Na základe priznaných práv pre uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní v ŠO 
Architektúra a urbanizmus, VaUR odporúča vedeniu FA STU a jej zamestnancom primárne zamerať sa 
na plnenie kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie jednotlivcov s cieľom zabezpečenia kontinuity 
napĺňania cieľov fakulty; 
 VaUR podporuje trend kvalitatívneho hodnotenia doktorandov s dôrazom na vysokú kvalitu - 
konkrétne zavedené minimálne požiadavky na publikačné a umelecké výkony doktorandov schválené 
Odborovou komisiou dňa 20.8.2019; kladne hodnotí organizovanie seminára doktorandov; vyzýva k 
internacionalizácii doktorandského štúdia a zvýšenia počtu zahraničných študentov na 3. stupni štúdia; 
 VaUR kladne hodnotí udržiavanie fungovania projektového centra ako podpory tvorivých 
zamestnancov; 
 Považuje za potrebné zvýšiť aktivitu akademickej obce pri získavaní grantových projektov aspoň na 
úroveň rokov 2015/2016, predovšetkým: 
 o zahraničných, s vyššími finančnými dotáciami  
 o domácich výskumných projektov; 
 o zahraničných nevýskumných projektov. 
 
 
K BODU 8 
 
Uznesenie č. 37/4 VaUR 
VaUR schválila v tajnom hlasovaní udelenie Medaily Emila Belluša pre doc. PhDr. Ľubomíru Fašangovú, 
Rosmány, CSc. 
 
K BODU 9 
 
Uznesenie č. 38/4 VaUR 



VaUR schválila v tajnom hlasovaní návrh na udelenie čestného titulu “profesor emeritus” prof. Ing. 
arch. Juliánovi Kepplovi, CSc., väčšinou hlasov. Návrh bude postúpený na schválenie do VR STU. 
 
K BODU 10 
 
Uznesenie č. 39/4 VaUR: 
VaUR FA STU schválila  ďalších odborníkov do komisií pre konanie štátnych skúšok na FA STU 
v Bratislave na roky 2020 - 2022 
 

  

Bratislava: 20.05.2020 

 

 

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

Zápisnicu overili: 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.    ............................................................. 
 
 
Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. prof.   ............................................................. 
 
 
 
Zapísala:  R. Šubinová 
 
 
 

 
 


