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Návrh na udelenie Plakety STU  
prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc. 
 
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 
 
Vypracoval: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
 dekan FA STU 
 
Zdôvodnenie: Plaketa je navrhnutá pri príležitosti životného jubilea 70 rokov. 
 
Návrh uznesenia: Kolégium rektora súhlasí s udelením Plakety STU prof. Ing. arch. 

Juliánovi Kepplovi, CSc. za mimoriadny prínos pre rozvoj 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jej začlenenie do 
spoločenstva popredných Európskych univerzít. 
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Návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. arch. Juliánovi Kepplovi, CSc.  
 

Meno a priezvisko: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. 
Dátum narodenia: 09. 03. 1950 v Levoči 
Pracovisko:  Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav ekologickej 

a experimentálnej architektúry 
 
Zdôvodnenie: 
 
Pán profesor Julián Keppl patrí k významným a uznávaným osobnostiam v oblasti 
architektúry a urbanizmu na Slovensku ako aj v zahraničí. V roku 1990 spoluzakladal 
Katedru experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby na FA STU, prednášal na 
mnohých školách architektúry doma i v zahraničí. Do roku 2005 bol expertom 
Európskej komisie v Bruseli pre uznávanie odborného vzdelania architektov a zaslúžil 
sa o uznanie platnosti diplomov študijného odboru architektúra a urbanizmus 
v členských štátoch EÚ. Je nositeľom Medaily Emila Belluša (2010) za prínos vo 
vzdelávaní architektov a bol menovaný profesorom roka STU v roku 2009. Dlhodobo 
reprezentoval STU a fakultu v rôznych odborných grémiách, pracovných skupinách 
Akreditačnej komisie a Združenia európskych škôl architektúry, či redakčných radách 
vedeckých časopisov. Podieľal sa na rozvoji STU a fakulty vo funkcii prodekana. 

 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTA NA UDELENIE PLAKETY STU 
 
Vzdelanie: 

 1974: SvF SVŠT Bratislava (Ing. arch.) 

 1982: FA STU Bratislava (CSc.) 

 1987: FA STU Bratislava (docent) 

 2002: FA STU Bratislava (profesor) 

Priebeh zamestnaní: 

 od 1974: výskumný pracovník na STU 

 od 1986: pedagóg 

 1990:  založil Katedru experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby 

 1990 – 2002: vedúci Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby 
FA STU 

 od 2002: profesor 

 2002- 2010 prodekan FA STU 

 od 2010: vedúci Katedry experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby 
FA STU  

 
Prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. je vysokoškolským profesorom v študijnom odbore 
architektúra a urbanizmus. Narodil sa 9.3.1950 v Levoči. Odbor architektúra a stavba 
miest vyštudoval na SvF SVŠT Bratislava, kde následne získal titul CSc. (1982), bol 
menovaný za docenta v roku 1987 a za profesora v roku 2002.    
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Do roku 1985 sa orientoval na architektúru priemyselných stavieb, súbežne sa 
venoval téme znižovania energetickej náročnosti budov architektonickými 
prostriedkami a využívaním solárnej energie. V roku 1990 s kolegom Robertom 
Špačkom založili na Fakulte architektúry Katedru experimentálnej a ekologicky 
viazanej tvorby. Okrem FA STU prednášal na VŠVU v Bratislave, na Fakulte umení TU 
v Košiciach i na európskych školách architektúry a niektorých amerických 
univerzitách. V roku 1991 absolvoval tvorivý pobyt na medzinárodnej letnej škole na 
Tel Aviv University (Izrael), pôsobil na University of Southern California v Los Angeles. 
V rokoch 2002 – 2010 zastával funkciu prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 
a publikačné aktivity. Do roku 2005 bol expertom Európskej komisie v Bruseli pre 
uznávanie odborného vzdelania architektov a zaslúžil sa o uznanie platnosti 
diplomov študijného odboru architektúra a urbanizmus v členských štátoch EÚ. Je 
nositeľom Medaily Emila Belluša (2010) za prínos vo vzdelávaní architektov. V roku 
1999 získal ako praktizujúci architekt Hlavnú cenu v súťaži Stavba roka.  
 
Bol a je členom vedeckých (a umeleckých) rád VR STU, VaUR FA STU, VR a UR FU TU 
Košice a členom desiatok pracovných komisií (VEGA, Pracovná skupina č. 5 
Akreditačnej komisie, prac skupina pre výskum v architektúre pri EAAE), redakčných 
rád (ALFA a Selected Scientific Papers TUKE Košice), súťažných porôt a rôznych 
odborných grémií (SKA - člen skúšobného senátu, Odborová komisia pre habilitácie 
FA VUT Brno, Slovenská asociácia Rímskeho klubu, Fulbright Alumnus, National 
Geographic Society). 
 
Čo je u profesora Keppla mimoriadne cenné, že popri náročnej práci v akademických 
funkciách neprestal byť pedagógom. Prednáša a garantuje predmety v bakalárskom 
(Architektúra a prostredie_1), inžinierskom (Ekologický koncept architektonickej 
tvorby) a doktorandskom (Teória tvorby) stupni štúdia. Ako garant študijného 
programu 2.stupňa štúdia Architektúra zodpovedá za predmety Diplomový projekt a 
Diplomový seminár. Pôsobí v nosných predmetoch inžinierskeho študijného 
programu  Ateliérová tvorba, vychoval viac ako 100 diplomantov. externe prednášal 
na VŠVU v Bratislave predmet Ekologicky viazaná tvorba, na Academia Istropolitana 
Nova v anglickom jazyku predmet  Environmentálne aspekty architektonickej tvorby, 
od 2002 na Fakulte umení TU v Košiciach prednáša predmet Kontexty architektúry a 
ekológie, je hosťujúcim pedagógom na škole architektúry KTH v Štokholme vo 
Švédsku, prednášal na na zahraničných univerzitách ako University of Southern 
California, (USC), UCLA, Milánskej polytechnike (Taliansko), na školách architektúry v 
Oslo, Ås, Trondheime (Nórsko), v Manchestri (Veľká Británia), v Gliwiciach (Poľsko). 
Je spoluautorom prvej knihy o využití solárnej energie v Československu (1983) a 
spoluautorom Rukoväte ekologickej architektúry. Sústavne prednáša, vedie 
ateliérové tvorby a diplomové práce, úspešne školí doktorandov. O výsledkoch jeho 
práce svedčia najlepšie úspechy jeho absolventov a dobré meno, ktoré šíria nielen po 
Slovensku, ale aj v zahraničí.  
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V marci sa profesor Julián Keppl dožíva životného jubilea 70 rokov.  
 
Rektor STU navrhuje pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. arch. Juliána Keppla, 
CSc. udeliť 

 
Plaketu STU 

 
za mimoriadny prínos pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jej 

začlenenie do spoločenstva popredných Európskych univerzít. 
 

 

V Bratislave 10. 02. 2020 
 


