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I. Základné informácie o súčasti vysokej školy: 

Základným poslaním fakulty je zabezpečenie kvalitnej pedagogickej a vedecko-

výskumnej práce orientovanej na základný i aplikovaný výskum v oblasti architektúry, 

urbanizmu, dizajnu, krajinnej a záhradnej architektúry. 

 

Vedenie FA STU 

funkčné obdobie 2010 – 2014 

 

Dekanka:  

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,  

dátum vymenovania za dekanku:     16. 9. 2010 

 

Prodekani: 

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.:  

štatutárny zástupca dekanky,  

prodekan pre zahraničné vzťahy, vonkajšie vzťahy a ľudské zdroje  

dátum vymenovania za prodekana:     20. 9. 2010 

 

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.: 

prodekan pre pedagogiku 

dátum vymenovania za prodekana:     20. 9. 2010 

 

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková: 

prodekanka pre vedu a výskum a doktorandské štúdium 

dátum vymenovania za prodekanku:     1. 10. 2010 

 

Tajomníčka fakulty: Ing. Anna Klejová 

 

 

funkčné obdobie 2006 - 2010 

 

Dekan:  

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (do 15. 9. 2010) 

 

Prodekani: 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.:  

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a publikačné aktivity (do 19. 9. 2010) 

štatutárny zástupca dekana (do 26. 5. 2010) 

 

doc. Ing. arch Branislav Somora, PhD.: 

prodekan pre rozvoj fakulty a ľudské zdroje (do 19.9.2010) 

štatutárny zástupca dekana (od 27.5. 2010 do 19.9.2010) 

 

doc. Ing. arch Ľubica Vitková, PhD. : 

prodekanka pre zahraničie a doktorandské štúdium (do 15. 9. 2010) 

 

Ing. arch Pavel Nahálka, PhD.: 

prodekan pre pedagogickú činnosť (do 19. 9. 2010) 

 

Tajomníčka fakulty: Ing.Anna Klejová 
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Pedagogické a vedecko-výskumné pracoviská FA STU : 

 

1. Ústav architektúry obytných a občianskych budov  

vedúci ústavu: doc. Ing. arch. akad arch. Peter Puškár, PhD. 

2. Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry 

vedúci ústavu: prof. Ing. arch. Róbert Špaček, CSc. 

3. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok 

vedúci ústavu: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. 

4. Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb 

vedúci ústavu: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. 

5. Ústav interiéru a výstavníctva 

vedúci ústavu: prof. Ing. arch. akad.arch. Ivan Petelen, PhD. 

6. Ústav urbanizmu a územného plánovania 

vedúci ústavu: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 

7. Ústav záhradnej a krajinnej architektúry 

vedúci ústavu: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 

8. Ústav dizajnu (do júna 2010) 

 vedúci ústavu: doc. akad. soch. Milan Lukáč 

Ústav dizajnu a výtvarných disciplín (od júna 2010) 

vedúci ústavu: doc. akad. soch. Milan Lukáč (do 14. 10. 2010) 

vedúci ústavu: doc. akad. soch. Peter Paliatka(od 15. 10. 2010) 

9. Kabinet jazykov 

vedúca kabinetu: PhDr. Jana Záhorcová, PhD. 

10. Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín (od júna 2010) 

vedúca kabinetu: doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. (do 14. 10. 2010) 

vedúci kabinetu: Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (od 15. 10. 2010) 
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Akademický senát FA STU: 

 

Predseda  
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., funkčné obdobie: 2007- 2010 

 

Podpredseda 
Ing. arch. Dušan Ferianc, ml., funkčné obdobie: 2007- 2010 

 

Členovia akademického senátu: funkčné obdobie: 2007- 2010 

Členovia – zamestnanci: 

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. 

doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová – Illešová 

doc. Mgr. Ľubomír Horník, ArtD. (do júna 2010) 

Ing. arch. Pavel Kosnáč 

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.  

Ing. arch. Marian Malovaný, PhD. (do júna 2010) 

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. 

Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. 

Ing. Dr. Juraj Szalay, CSc. 

Mgr. Danica Šoltésová, PhD. 

Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. (od apríla 2010) 

Ing. arch. Juraj Pavúk, PhD. (od apríla 2010) 

Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (od júla 2010) 

Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. (od júla 2010) 

 

Členovia študentskej obce:  
Ing. arch. Juraj Česelský  

Michal Fugger 

Paula Chromčová  

Lenka Korbelová  

Marcel Mikulec (do júna 2010) 

Michal Mustakov (do júna 2010) 

Adam Rožánek (do júna 2010) 

Pavol Čavara (od júla 2010) 

Radoslav Pavlík (od júla 2010) 

Mateja Vonkomerová (od júla 2010) 
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Vedecká a umelecká rada FA STU: 
 

Vedecká a umelecká rada FA STU  - od akademického roka 2010/2011 

 

Predseda: 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.                         5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

Podpredseda: 

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková                  5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

Fakultní členovia: 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.                             5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.                             5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.                        5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.                              2.2.6  Dizajn 

prof. Ing. arch. Robert Špaček , CSc.                          5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.                         5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.                          5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.                           6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

doc. Ing. arch.  Ján Ilkovič, PhD.                                5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. acad. soch. Peter Paliatka                                    2.2.6  Dizajn 

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.                        5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.                           5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.                    5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

 

Mimofakultní členovia: 

Prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc.                2.2.6  Dizajn 

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel                  5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Juraj Koban                  5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc.  Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD.       6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

doc. Akad. arch. Imrich Vaško                 5.1.1. Architektúra a urbanizmus     

Ing. arch. Juraj Šujan                              5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 
Čestní  členovia 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.     

prof. Ing. Peter Kučera, PhD.                 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

doc. Ing. Jozef Chybík, CSc.  

prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.                5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

                                                                                     6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.               5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

Ing. arch. Vojtech Hrdina. PhD.                5.1.1. Architektúra a urbanizmus  

 

tajomníčka: 

Ľudmila Ševčíková 
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Vedecká a umelecká rada FA STU - do konca akademického roka 2009/2010 

 

Predseda: 

Dr. h. c. Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.          2.2.6  Dizajn 

 

Podpredseda: 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.                             5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

Členovia:  

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.                            5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.                                5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.                            5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.                      5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

Ing. arch. Pavel Náhalka, PhD.                                 5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.         2.2.6  Dizajn 

doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.          5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

Ing. arch. Branislav Somora, PhD.                            5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.                       5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.                        5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

doc. Ing. arch.  Ľubica Vitková, PhD.                      5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.                      5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

Mimofakultní členovia: 

Ing. arch. Peter Bouda                                               5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.                                5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. akad. soch. Jozef Jankovič 

doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD.                                2.2.6  Dizajn 

Ing. arch. Martin Kusý                                              5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. Dušan Petráš, CSc. 

prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.                                     6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  

Ing. arch. Ľubomír Závodný,  hosť. prof.                 5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

Čestní členovia:  

doc. Ing. arch. Juraj Koban                                         5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.  

doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.                                    6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra 

Ing. arch. Radek Pšenička                                           5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

 

tajomníčka: 

Ľudmila Ševčíková 

 

Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov: 

Predseda: Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. 

Členovia: doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD. 

                doc. Ing arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Členovia z radov študentov: 

                Tomáš Benák 

               Ing. arch. Korina Krchniaková 

               Michal Mustakov 
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II. Prehľad najdôležitejších udalostí vysokej školy za uplynulý rok 

 

Udalosť mesiac 

Výstava - Architekt Ľubomír Závodný Február 2010 

Výstava - Ladislav Kušnír – architektonické dielo Marec 2010 

Ukončenie stavebnej časti rekonštrukcie priestorov knižnice FA 

STU 

Apríl 2010 

Realizácia festivalu architektúry a dizajnu Archdays 2010, kurátorka: 

FÁBRI, Ľubica 

Máj 2010 

Výstava - Štefan Svetko – architektonické dielo Máj 2010 

Otvorenie knižnice FA STU do užívania Október 2010 

Ukončenie 1. etapy modernizácie a rekonštrukcie detašovaného 

pracoviska Banská Šttiavnica 

December 2010 

Notifikácie vysokoškolských diplomov podľa smernice EUe č. 

2005/36/ES - zverejnenia v úradnom vestníku EK. 

December 2010 

 

III.  Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

 

Rok 2010  môžeme charakterizovať prívlastkom „rok  napĺňania“ obsahu novej akreditácie. 

Pre našu fakultu sa táto činnosť násobila aj na pozadí zavŕšenia úspešného procesu  

notifikácie vysokoškolských diplomov podľa smernice Európskej komisie č. 2005/36/ES 

o uznávaní odbornej kvalifikácie vo vybraných regulovaných profesiách. FA STU bola 

zaradená medzi vysokoškolské inštitúcie, ktorých diplomy absolventov v študijnom odbore 

5.1.1 Architektúra a urbanizmus, budú uznávané komorami architektov štátov EU, na základe 

zverejnenia v úradnom vestníku Európskej komisie, ako príloha V, bod 5.7.1. k smernici 

2005/36/ES zo dňa 14. 12. 2010. 

 

a. . Údaje o študijných programoch 

 

V akademickom roku 2009/2010 uskutočňovala Fakulta architektúry STU výučbu v 1. stupni 

štúdia 3 akreditované študijné programy v 3 študijných odboroch v nasledovnej štruktúre: 

 

 V odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus :  

ŠP Architektúra a urbanizmus 

 V odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra :  

ŠP Krajinná architektúra a krajinné plánovanie 

 V odbore 2.2.6 Dizajn :  

ŠP Dizajn výrobkov 

 

V  2. stupni štúdia sa v akademickom roku 2009- 2010 uskutočňovalo štúdium v 2 študijných 

odboroch 3 študijných programov :  

 V odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus : 

     ŠP Architektúra 

     ŠP Urbanizmus 

 V odbore 2.2.6  Dizajn :  

ŠP Dizajn  

V 3. stupni štúdia  sa v akademickom roku 2009 – 2010 uskutočňovalo štúdium v 6 

študijných programoch, a to:  
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 V odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus :  

ŠP Architektúra                                                                                                                      

ŠP Obnova architektonického dedičstva                                                                    

ŠP Konštrukcie v architektúre                                                                                   

ŠP Urbanizmus                                                                                                              

 V umeleckom odbore 2.2.6. Dizajn :                                                                                                   

ŠP Dizajn 

 V odbore 2.1.18. Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry :                           

ŠP Teória architektúry  

Stav akreditácie študijných programov  (tab. 17) 

   

Študijný odbor  

zo sústavy  ŠO  MŠ  SR 

Bakalárske štúdium  (B) 
Inžinierske a magisterské 

štúdium                     (M) 

Doktorandské  

štúdium     (D) 

Študijné programy 

1. stupňa 

Študijné programy 

2. stupňa 

Študijné programy 

3. stupňa 

2.1.18 

 

 

Dejiny a teória  

výtvarného umenia a  

architektúry 

 

 

   
Teória 

architektúry 

2.2.6 

 

Dizajn 

 Dizajn výrobkov 
 

Dizajn 
 

Dizajn 

5.1.1     

 

Architektúra a  

urbanizmus 

Architektúra a 

urbanizmus               

 

 

Architektúra                         

 

Architektúra      

Obnova arch. 

dedičstva             

Konštrukcie v  

architektúre        

Urbanizmus                          Urbanizmus        

6.1.17.  

 

Krajinná a záhradná  

architektúra 

Krajinná architektúra 

a krajinné plánovanie 

  

 

Na FA STU sa roku 2010 uskutočňovalo vysokoškolské vzdelávanie v 3. stupni štúdia 

v piatich študijných programoch v rámci podskupiny študijného odboru Architektúra 

a staviteľstvo a v jednom študijnom programe v rámci podskupiny študijného odboru Umenie. 

(tab. 17a) Všetky študijné programy boli realizované v dennej aj externej forme 

v slovenskom jazyku. Roku 2010 sa na FA STU uskutočnilo 8 obhajob dizertačných prác (5 

v rámci podskupiny študijného odboru Architektúra a staviteľstvo a 3 v rámci v rámci 

podskupiny študijného odboru Umenie. 

Na FA STU sa roku 2010 sériou obhajob dizertačných prác ukončil proces 

doktorandského vzdelávania v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

131 zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu. Vo vedných odboroch 35-01-9 Architektúra 

a 35-02-9 Urbanizmus a v umeleckom odbore 82-21-9 Dizajn obhajovalo dizertačnú prácu 26 

doktorandov. Z nich dizertačnú prácu obhájilo 25 doktorandov. Vedecká a umelecká rada FA 

STU schválila roku 2010 udelenie vedecko-akademickej hodnosti Phd. resp. ArtD. 25 

doktorandom.  
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Podskupina študijných odborov Názov študijného programu, 

dĺžka štúdia, hlavný garant 

Forma Jazyky Skratka 

titulu 

Dátum 

priznania 

Obmedzenie 

platnosti 

1. stupeň                                                                                                               Bakalárske štúdium  (B) 

2.2.6 

Dizajn 

Dizajn výrobkov  
(dĺžka štúdia : 4 roky) 

(garant:  doc. P. Paliatka)    

D S Bc. 14.9.2009 

 

5.1.1     

Architektúra a urbanizmus 

Architektúra 

a urbanizmus 
(dĺžka štúdia : 4 roky) 

(garant:  prof. P. Vodrážka)    

D S Bc. 14.9.2009 

 

6.1.17 

Krajinná a záhradná      

architektúra 

Krajinná architektúra a 

krajinné plánovanie 
(dĺžka štúdia : 3 roky) 

(garant: doc. I. Belčáková)    

D S Bc. 14.9.2009 

 

2. stupeň                                                                                  Inžinierske a magisterské štúdium  (M) 

2.2.6      

Dizajn 

Dizajn 
(dĺžka štúdia : 2 roky) 

(garant: prof. I. Petelen)    

D S Mgr. art. 14.9.2009 

21.12.2012 

 

5.1.1     

Architektúra a urbanizmus 

Architektúra 
(dĺžka štúdia : 2 roky) 

(garant: prof. J. Keppl)    
D S Ing. arch. 14.9.2009 

 

Urbanizmus 
(dĺžka štúdia : 2 roky) 

(garant: prof. B. Kováč)    
D S Ing. arch. 14.9.2009 

 

3. stupeň                                                                                                Doktorandské štúdium  (D) 

2.1.18    

Dejiny a teória výtvarného 

umenia a architektúry 

Teória  

architektúry 
(dĺžka štúdia : 3 roky)* 

(garant: prof. R. Špaček)       

D E S PhD. 14.9.2009 

  

2.2.6      

Dizajn 

Dizajn 
(dĺžka štúdia : 3 roky) * 

(garant: prof. I. Petelen)    

D E S ArtD. 14.9.2009 

21.12.2012 

 

 

 

 

5.1.1     

Architektúra a urbanizmus 

 

 

Architektúra 
(dĺžka štúdia : 3 roky) * 

(garant: prof. M. Dulla)    
D E S PhD. 14.9.2009 

Podaný návrh 

na zmenu 

garanta 

(prof. Gregor) 

Obnova 

architektonického 

dedičstva 
(dĺžka štúdia : 3 roky) * 

(garant:  prof. P. Vodrážka)    

D E S PhD. 
 

14.9.2009 

 

 Konštrukcie v  

architektúre 
(dĺžka štúdia : 3 roky) * 

(garant: prof. J. Keppl)    

D E S PhD. 14.9.2009 

 

Urbanizmus 
(dĺžka štúdia : 3 roky) * 

(garant: prof. B. Kováč)    

D E S PhD. 14.9.2009 

 

 

D - denná forma štúdia, E - externá forma štúdia, S - slovenský jazyk 

*    pri externej forme je maximálna dĺžka štúdia 5 rokov  

 

 

 

 

 
 



 10 

b.  Údaje o študentoch a ich štruktúre  

 

Počty a štruktúra študentov v jednotlivých stupňoch vzdelávania na fakulte je uvádzaná 

v nasledujúcich tabuľkách. Dostupné štatistické údaje dokumentujú narastanie počtu 

študentov na Fakulte architektúry v absolútnej  miere. Pomyselný zlom v náraste počtu 

študentov nastal v hodnotenom roku 2010 (zápis v akademickom roku 2010/2011), čo 

evokuje hľadať príčiny tohto javu. Je to vplyvom zníženia počtu študijných programov po 

komplexnej akreditácií v 2. stupni štúdia (Krajinná architektúra a krajinné plánovanie 

s akreditáciou len pre 1. stupeň štúdia) a najmä presunom všetkých troch stupňov vzdelávania 

študijného odboru Priestorového plánovania a manažmentu na ÚM STU. Na druhej strane 

došlo k relatívne nízkemu počtu zapísaných študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v ŠP 

Architektúra a urbanizmus  v pomere k prijatým študentom v indexe 0, 74 (74 %), ale na 

druhej strane došlo k nárastu záujmu a počtu študentov v dennej forme v 3. stupni štúdia. 

Najstabilnejší vývoj v sledovanom 4 ročnom období (podľa  údajov dostupných v AIS) je v 1. 

stupni štúdia. V konečnom dôsledku môžeme uvedený stav z hľadiska stratégie rozvoja 

fakulty hodnotiť ako ustálený bez výrazných skokov v počtoch študentov (tab. 1, 1a). Je 

potrebné podotknúť, že v proporcií študentov v jednotlivých stupňoch vzdelávania nefunguje 

model tvaru pyramídy a to v relatívnej miere  najmä medzi počtom študentov v 1.a 2. stupni 

štúdia.  Dokazuje to skutočnosť, že bakalársky stupeň štúdia v odbore architektúra 

a urbanizmus, resp. dizajn nie je  doposiaľ spoločenský relevantne uznávaným stupňom VŠ 

vzdelania, vrátane udeleného titulu.  Stabilným javom je aj  pomer študentov a študentiek, 

ktorý predstavuje cca 50 – 50 %. Notifikácia vysokoškolských diplomov podľa smernice 

Európskej komisie č. 2005/36/ES o uznávaní odbornej kvalifikácie vo vybraných 

regulovaných profesiách mala pozitívny dopad aj na nárast počtu zahraničných študentov ako 

prejav otvorenosti a uznania jej kvality fakulty aj za hranicami Slovenska. 

 

 

c.   Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

Fakulta architektúry dlhodobo vykazuje absolútne najvyššiu mieru  akademických mobilít 

študentov v rámci súčastí STU s ťažiskom transféru mobilít v rámci programu Erasmus 

a menšej miere ostatných programov a nadácií. Najväčší počet študentov, ktorí sa podieľajú 

na mobilitách sú študenti 2. stupňa štúdia. Istá nevyváženosť je v proporcií počtov vyslaných 

a prijatých študentov (V – 78 %, P – 22 %). Priemerná dĺžka pobytu študenta bez špecifikácie 

stupňa štúdia a programu bola v akad. roku 2009 – 2010  7,1 osobomesiacov, t.j. v prepočte 

cca 1,5 semestra pobytu a štúdia na zahraničnej vysokej škole. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu počtu vyslanýchz študentov a osobomesiacov o 20 

% a v počte prijatých študentov o 18 %. Z prijímajúcich štátov dominuje ČR, Nemecko, 

Belgicko, Francúzsko,Španielsko, Portugalsko, Taliansko a Švédsko. 
 

Prehľad akademických  mobilít (študenti v akademickom roku 2009/2010) – (tab. 7) 

 Fyzický  

počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných študentov Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

 

Počet osobomesiacov prijatých študentov 

programy  

ES 

NŠP 

(SAIA) 

iné  

(CEEPUS, NIL, ..) 

programy  

ES 

NŠP 

(SAIA) 

iné 

(CEEPUS, NIL,..) 

1. stupeň 15 15/84,25 0 0 9 9/61 0 0 

2. stupeň 45 40/317,5 2/10 3/15  
*)

 4 4/32 0 0 

spolu 60 401,75 10 15 13 93 0 0 
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v roku  

2008/2009 
48 43/309,5 

**) 

3/25 

***) 

2/20 
11 10/86 1/5 0 

rozdiel + 12 + 92,5 -15 -5 + 2 + 7 -5 0 

rozdiel v % + 20 + 23 - 60 - 33 +18 + 7,5 - 100 0 
*)

        2 -CEEPUS (Brno),   
**)        

1- SAIA (Varšava),   
***) 

   1- Vládne štipendium (Marseile), 1- KUSEP (Japonsko) 

 

 

d. Údaje o výsledkoch prijímacieho konania na rok 2010/2011 

 

Pre akademický rok 2010/2011 sa prijímacie konanie realizovalo na Fakulte 

architektúry STU vo všetkých troch stupňoch štúdia podľa podmienok schválených 

akademickým senátom FA STU a zverejnených v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách (ďalej len zákon).  

 

 Prijímacie konanie na  bakalársky stupeň štúdia 

 

V bakalárskom štúdiu sa pre akademický rok 2010/2011 pripravovalo prijímacie 

konanie v už odskúšanej podobe. Prijímacia skúška sa realizovala za 1 deň. V prijímacej 

skúške sa  vo všetkých študijných programoch (Architektúra a urbanizmus, Dizajn výrobkov, 

Krajinná architektúra a krajinné plánovanie) preferovala tzv. talentovo - tvorivá časť skúšky.  

Všetky úlohy sa konali podľa zverejnených propozícií na webovej stránke fakulty 

(názvy jednotlivých úloh, ich zameranie, bodové ohodnotenie, približný časový rozsah). bola 

ich štruktúra uvedená vo viac než 2 mesačnom predstihu. Samozrejmosťou bola aj prezentácia 

fakulty na Akadémii pomaturitného vzdelávania, kde sa záujemcom o štúdium na FA STU 

odpovedá na konkrétne otázky súvisiace s prijímacím konaním. 

Harmonogram talentovej skúšky bol zosúladený tak, že celé prijímacie konanie 903 

uchádzačov prebehlo za 14 pracovných dní (07.01.2010 – 21.01.2010), bez nadmerných 

zásahov do chodu fakulty. Celý proces sa odohrával len v priestoroch fakulty bez nárokov na 

presun hodnotených prác alebo uchádzačov. Pre jednotlivé úlohy boli vypracované 

informácie, ktoré podávali garanti a ich zástupcovia vždy pri začiatku práce uchádzačov. Text 

úlohy bol pre prípad potreby v písomnej podobe pretlmočený do anglického jazyka. Pri 

spracovávaní všetkých úloh bol prítomný pedagogický dozor, zabezpečovaný jednotlivými 

ústavmi a koordinovaný prodekanom fakulty.  V prípade potreby (vnemové postihnutie, alebo 

jazykový handicap uchádzača) sa vo viacerých prípadoch pristúpilo k individuálnemu 

poskytnutiu informácie o charaktere jednotlivých úloh. Pri vážnych zdravotných problémoch 

uchádzača prišlo v niekoľkých prípadoch k presunu termínu realizácie prijímacej skúšky. 

Hodnotiace komisie posudzovali práce všetkých uchádzačov v nasledovnom počte: 

 AU 602  uchádzačov 

 DV 253  uchádzačov 

 KAKP   48  uchádzačov 

Komisie hodnotili výsledky práce uchádzačov podľa kritérií, ktoré boli uvedené 

v textovej časti informácie o jednotlivých úlohách. Na základe týchto kritérií komisie 

prideľovali body v rozpätí danom intervalom 0 až maximum bodovej škály uvedenej 

v informácii na webovej stránke fakulty. Podľa výsledného bodového hodnotenia 

z jednotlivých 3, resp. 4 úloh a bodov pridelených podľa výsledkov zo strednej školy bol 

vytvorený výsledný súčet bodov uchádzača v jednotlivých študijných programoch. 

 Špecifiká zohľadňujúce postihnutie zdravotné, jazykové či iné osobitné dôvody 

znevýhodňujúce uchádzača,  prijímacia komisia odporučila zohľadniť uchádzačom, v zmysle 



 12 

§57 ods. 4 zákona o vysokých školách osobitným vydaním rozhodnutia vrátane poučenia 

s textom upozorňujúcim na zváženie náročnosti štúdia.   

Splnenie ostatných podmienok prijímacej skúšky, ktoré schválil akademický senát 

fakulty, boli v súlade s novelou zákona o vysokých školách zverejnené 20. septembra 2009 

v nasledovnom znení: „Uchádzačov, ktorí vyhovejú kritériám v poradí s vyšším počtom 

bodov, dekan fakulty prijme v počte, ktorý na jednotlivé študijné programy stanoví fakulta 

(PP). Nad uvedený počet nemusí fakulta prijať uchádzačov, ktorí vyhoveli v prijímacích 

skúškach:  

 

Akreditované študijné programy    FŠ    T R    PP 

 Architektúra a urbanizmus   D   Bc.  4   250 

 Dizajn výrobkov    D   Bc.  4        30 
 Krajinná architektúra a krajinné plánovanie             D   Bc.  3      30 

Pri vyhodnocovaní jednotlivých úloh sa už menej výrazne prejavil fakt, že úlohy 

orientované na overovanie grafických zručností a tvorivých schopností bývajú hodnotené 

v nižšej hladine bodového rozpätia, na druhej strane úlohy zamerané na vedomostné 

a intelektuálne schopnosti uchádzačov sú častejšie hodnotené bodovým ziskom nad strednou 

mierou predpokladaného intervalu.  

Podľa uvedených údajov prijímacia komisia dňa 04.02.2010 odporučila, aby po 

splnení základnej podmienky (maturitná skúška) bolo zaslané oznámenie o prijatí na uvedené 

študijné programy nasledovným počtom uchádzačov : 

 - AU 285 uchádzačom s počtom bodov  min.  420 

 - DV   44 uchádzačom s počtom bodov  min.  500 

 - KAKP   38 uchádzačom s počtom bodov  min.  420 

Spolu bolo na štúdium v bakalárskych študijných programoch na FA STU prijatých 

367 uchádzačov (tab. 3a).  

Prijímacie konanie sa realizovalo v prostredí akademického informačného systému 

(AIS). Spracovanie sumárnych hodnotení jednotlivých uchádzačov, vrátane tlače rozhodnutí o 

ich prijatí či neprijatí, bolo generované akademickým informačným systémom. V prostredí 

AIS sa síce do tlače rozhodnutí o prijatí na štúdium neuvádza počet bodov z jednotlivých 

úloh, ale každý uchádzač si ich za použitia kódového označenia rodným číslom mohol 

jednoduchým spôsobom vyhľadať. Táto skutočnosť je predpokladom pre lepšiu 

informovanosť našich uchádzačov o štúdium aj do budúcnosti. Na základe skúseností so 

zápismi prijatých uchádzačov, požiadala v lete fakulta uchádzačov, ktorí boli prijatí na jeden 

a viac študijných programov, o vyjadrenie, či sa na daný študijný program aj zapíšu. V súlade 

s iniciatívou ministerstva školstva SR na takto uvoľnené miesta boli prijatí ďalší študenti, 

ktorí v potrebnej miere prejavili predpoklady pre štúdium na talentovej skúške pri zachovaní 

stanoveného smerného čísla pre počet prijatých študentov.  

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podalo celkovo 102 študentov. 

 
 

 

Záujem o štúdium na fakulte v rokoch 2007/2008 – 2010/2011 (prehľad počtov záujemcov o štúdium 

v bakalárskych študijných programoch na FA STU, počtoch v prijímacom konaní a zapísaných 

študentov).  

 

Študijný  

program 
Akad. rok Zúčastnení Prijatí Zapísaní 

 

Rozdiel 

 

Percento zapísaných 
(100x poč. zap./poč. prijat.) % 

Architektúra  2007-2008 554 275 223 52 81 
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a urbanizmus 2008-2009 622 297 234 63 78,8 

2009-2010 590 286 229 57 80 

2010-2011 596 285 212 73 74,3 

Dizajn  

výrobkov 

2007-2008 325 30 27 3 90 

2008-2009 324 49 41 8 83,6 

2009-2010 254 39 29 10 74,3 

2010-2011 250 44 37 7 84,1 

Krajinná 

architektúra 

a krajinné 

plánovanie 

2007-2008 97 27 27 0 100 

2008-2009 66 42 30 12 71,4 

2009-2010 77 56 35 21 62,5 

2010-2011 45 38 32 6 84,2 

 

 
 

Priebeh záujmu o štúdium bakalárskych študijných programov v rokoch 2007/2008 – 2010/2011 

 

 Prijímacie konanie na inžiniersky a magisterský stupeň štúdia 

 

Pre druhý stupeň štúdia sa na akademický rok 2010/2011 prijímacie konanie pripravovalo 

a realizovalo v podobe, ktorá bola zverejnená na webovej stránke fakulty.  Obsah prijímacej 

skúšky bol v zásade zhodný s prijímacou skúškou v predchádzajúcom akademickom roku. 

Konala sa v termíne 21. – 23. 06. 2010. Absolventi bakalárskeho štúdia identického 

študijného programu pri splnení požadovanej kvality bakalárskeho štúdia (VŠP z celého 

štúdia nie horší ako 2,00 a VŠP z vybratej skupiny predmetov nie horší ako 2,00) boli prijatí 

bez prijímacej skúšky. 

Prijímacia skúška v študijnom programe  Architektúra, Urbanizmus a Dizajn sa zamerala na 

jej hlavný cieľ - preveriť predpoklady uchádzača študovať v študijných programoch 2. stupni 

štúdia. Uchádzač musel preukázať požadovaný stupeň kreativity, invencie a logickej 

schopnosti riešiť tvorivé úlohy odboru s využitím schopností a zručností nadobudnutých 

v bakalárskom stupni štúdia, zodpovedajúce požiadavkám odboru. Ústna skúška sa zamerala 

na posúdenie zadaného návrhu uchádzača a jeho argumentačnej schopnosti vecne a 
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presvedčivo zdôvodniť riešenie úlohy. Predošlé štúdium uchádzač dokladoval výpisom 

absolvovaných predmetov a portfóliom prác. 

Skúška sa skladala z týchto častí: 

– klauzúrna práca: zhotovenie návrhu s ohľadom  na predmet  štúdia, v ktorom sa 

syntetizujú najmä kreatívne a technické schopnosti nadobudnuté v bakalárskom štúdiu 

(spolu max 60 bodov) 

– ústna časť:  

– obhajoba klauzúrnej práce (spolu max 10 bodov),  

– ústny pohovor, vrátane zohľadnenia  obsahu  a výsledkov predošlého štúdia, najmä 

prostredníctvom portfólia prác predošlého štúdia (spolu max 30 bodov) 

Minimálny počet bodov potrebných pre vyhovenie na skúške určil v súlade s § 57 ods. 

1 dekan fakulty tak, aby počet prijatých zodpovedal kapacitným možnostiam fakulty, 

minimálne však plánovanému počtu prijatých uchádzačov, a to vo všetkých študijných 

programoch na úrovni 60 bodov.  

Prijímacia komisia odporučila dekanovi Fakulty architektúry STU pri splnení základnej 

podmienky na prijatie na 2. stupeň štúdia prijať na štúdium na FA STU, 

- a) uchádzačov, ktorí v predošlom bakalárskom štúdiu zhodného študijného programu na 

FA STU splnili požadovanú kvalitu štúdia, bez prijímacej skúšky (ŠP Architektúra – 

100, Urbanizmus – 10, Dizajn – 27), 

- b) uchádzačov na všetky študijné programy 2. stupňa štúdia, ktorí vykonali prijímaciu 

skúšku v hodnotení 60 a viac bodov (ŠP Architektúra – 37, Urbanizmus – 4, Dizajn – 

18). 

Z celkového počtu 248 prihlásených záujemcov o druhý stupeň denného  štúdia na FA 

STU v akademickom roku 2010/2011 uvedené podmienky splnilo 195 uchádzačov. Podobne, 

ako v bakalárskom stupni štúdia, v súlade s iniciatívou MŠ SR na uvoľnené miesta prijal 

dekan FA STU ďalších 4 uchádzačov v študijnom programe Architektúra, ktorí v potrebnej 

miere prejavili predpoklady pre štúdium na talentovej skúške (tab. 3b). 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podalo celkovo 14 študentov. 

Na FA STU nebolo nutné pre akademický rok 2010/2011 pristúpiť po preskúmaní 

rozhodnutí dekana o neprijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacích skúšok na študijné 

programy v žiadnom zo všetkých troch stupňov štúdia ku zmene tohto rozhodnutia. 

 

 Prijímacie konanie na  doktorandský stupeň štúdia 

 
V doktorandskom štúdiu sa pre akademický rok 2010/2011 realizovalo prijímacie konanie 

podľa definovaných podmienok tak, že o doktorandské štúdium v odbore Architektúra, 

Urbanizmus, Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry sa môžu uchádzať absolventi 

príslušných a príbuzných odborov. 

 Cieľom prijímacieho konania na 3. stupeň bolo zistenie predpokladov uchádzača pre 

samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky alebo samostatnú teoretickú a tvorivú 

činnosť v oblasti umenia. Preto komisia v rámci prijímacej skúšky zvlášť vysoko hodnotí: 

 rozsah odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti 

 výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác ako i výsledky 

v študentských tvorivých súťažiach 

 výsledky štúdia dosiahnuté v inžinierskom stupni, respektíve v magisterskom štúdiu 

(podľa BŠP) 

 úroveň znalosti cudzieho jazyka (výsledky testu z cudzieho jazyka, ktorý je možné 

doplniť o certifikát o absolvovaní jazykového kurzu, štátnice z jazyka, respektíve 

medzinárodne uznávanej skúšky z jazyka). Podmienkou úspešnosti v teste z jazyka je zisk 

minimálne 50 % zo stanoveného počtu bodov pre jednotlivé jazyky. 
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Ďalším kritériom pripravenosti na ďalšie štúdium je : 

 úroveň spracovania motivačného listu, 

 úroveň spracovania predbežných téz k téme dizertačnej práce (stav problematiky). 
 

Na fakultu architektúry boli prijatí uchádzači v nasledovnej štruktúre podľa predchádzajúceho štúdia : 

Interná forma 

štúdia 

Architektúra Konštrukcie v 

architektúre 

Urbanizmus  Obnova arch. 

dedičstva 

Teória  

architektúry 

Dizajn Spolu 

ukončené 

predchádzajúce 

vzdelanie 

uchádzačov 

FA – 42  

VŠVU - 2 
 

 

 

FA  - 2 FA – 11 

SPU Nitra – 1 
SvF STU - 1 

FA – 11 

SvF – 1 

 FA – 1 

 

FA - 25            

VŠVU -3               
TU Zvolen - 1 101 

smerné čísla 

uchádzačov 
9 2 1 5 17 

počet uchádzačov 44 2 13 12  1 29 101 

počet prijatých 

uchádzačov 
7 0 3 2  0 5 17 

počet zapísaných 

uchádzačov 
7 0 2 2  0 5 16 

 

Externá forma 

štúdia 

Architektúra Konštrukcie v 

architektúre 

Urbanizmus  Obnova arch. 

dedičstva 

Teória  

architektúry 

Dizajn Spolu 

ukončené 

predchádzajúce 

vzdelanie 

uchádzačov 

  FA  - 1 FA  - 3 FA  - 2  FA - 1   
TU Košice - 3                     

TU Zvolen – 2 

UMB BB - 1  
Ostatné - 1            

14 

smerné čísla 

uchádzačov 
 -  -  -  - -   -  

počet uchádzačov 0 1  3 2 0 8 14 

počet prijatých 

uchádzačov 
0  1 3 2 0 5 11 

počet zapísaných 

uchádzačov 
0  1 3 2 0 4 10 

Spolu bolo na štúdium na FA STU zo 115 uchádzačov prijatých 28, z toho 17 

uchádzačov na denné štúdium a 11 na externé. Na štúdium v akademickom roku 2010/2011 sa 

zapísalo celkom 26 študentov. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podalo celkovo 16 

študentov. 

Uchádzači predkladajú okrem motivačného listu i tézy k téme DP, s cieľom overiť ich 

rozhľadenosť a zvýšiť tak kvalitu prijímaných doktorandov. 

 

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

Prehľad absolventov jednotlivých študijných programon ve uvedený v tabuľke (tab.2)  

prílohy č. 2. 

 

f. Prehľad úspechov študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Študenti fakulty architektúry dosiahli významné úspechy v renomovaných súťažiach 

v domácom aj medzinárodnom prostredí.  V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Lacka za 

najlepšiu diplomovú prácu  architektonických škôl na Slovensku  sa absolvent  FA STU stal 

laureátom Ceny. V celoštátnej súťaži o Cenu prezidenta združenia ABF Slovakia za 

najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a stavebníctva získali naši študenti dve 

druhé ceny (v kategórii Architektúra a urbanizmus a v kategórii Pozemné stavby).  
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Výrazný úspech dosiahla fakulta v medzinárodnej architektonickej súťaži Isover 

Architectural Contest 2010 – (Rekonštrukcia a revitalizácia skladovacieho objektu v Paríži). 

V národnom kole tejto súťaže získali študenti Fakulty architektúry prvé tri miesta. Dvaja 

študenti získali  špeciálnu cenu medzinárodnej odbornej poroty v medzinárodnom kole VI. 

ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže Isover Multi-

Comfort House Students Contest 2010 s osobnou prezentáciou v Innsbrucku 21. 5. 2010. 

S podporou medzinárodných fondov, domácich nadácií a miestnych samospráv a bánk boli 

organizované aj viaceré ďalšie súťaže, medzinárodné a domáce workshopy, na ktorých sa 

úspešne zúčastnili naši študenti. Výrazným akcentom úspešnosti bol aj  5. ročník súťaže 

o Cenu  Dexia banky 2010 za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí 

a regiónov na Slovensku, ktorej sa zúčastnilo 13 fakúlt z 9 vysokých škôl a bolo prijatých 

43 diplomových prác. V tejto súťaži bola Fakulta architektúry s nominovanými prácami 

diplomových prác veľmi úspešná. Študenti – diplomanti získali prvé, druhé a štvrté miesto. 

Ďalším „kamienkom“ úspešnosti študentov fakulty boli aj dve odmeny v rámci  

medzinárodnej študentskej súťaže o „Cenu profesora Jindřicha Halabaly“ organizovanej 

Lesníckou a drevárskou fakultou v Brne. 

V medzinárodnej architektonickej súťaží  15. ročníka Xella získali študenti FA STU prvé tri 

miesta ako aj 8 ocenení mediálnych partnerov.  
 

Prehľad ocenení študentov na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

                                Druh  ocenenia 

 

Počet ocenení 

v danej kategórii 

 

NÚ 

Cena Dexia banky  3   

Cena Spolku (stavovskej organizácie) -  SAS,  SFVÚ 2  

Cena ABF Slovakia 2  

SAS & British Council Slovakia** 1 

 

Isover 3  

3. miesto na Akademických majstrovstvách SR (štafeta 4x100 m) 1 

MÚ 

Xella 3 + 8*  

Cenu profesora Jindřicha Halabaly 2  

Isover 1  

   

           Spolu                                                                                                              12 + 6 + 8 = 26   
Poznámka 

SAS       Spolok architektov Slovenska  (Cena prof Lacka)  

SFVÚ    Slovenský fond výtvarných umení      

ABF       Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva 

*            Ocenenie mediálnych partnerov      
**           Cena za esej „ Moje mesto budúcnosti“ 

   
 

g. Ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Študentská vedecká, tvorivá a umelecká činnosť na fakulte 

 

Starostlivosť o nadaných a talentovaných študentov je na Fakulte architektúry už 

tradične realizovaná na jednej strane cez študentskú vedeckú a tvorivú umeleckú činnosť 

(ŠVTUČ) a na strane druhej pomerne širokou škálou študentských súťaží, workshopov 

a tvorivých seminárov zameraných na tematické okruhy, ktoré sú spoločným záujmom 

externých vyhlasovateľov a sponzorov týchto súťaží a fakulty. Fakulta architektúry má 

zamerania študijných programov na také odbory ľudskej činnosti, ktoré predpokladajú 
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individuálny tvorivý prístup k riešeniu zadaných úloh, preto  Fakulta architektúry STU 

vytvára podmienky pre súťaživosť a  porovnávanie výsledkov tvorivej práce našich študentov 

prostredníctvom organizovania a participácie študentov na rôznych súťažiach na domácej 

pôde, ale aj v medzinárodnom kontexte. Na domácej pôde je  to najmä ŠVTUČ. 

Podľa Rámcových pravidiel Študentskej vedeckej a odbornej činnosti STU, vydaných 

rektorom univerzity sa ŠVTUČ organizuje výlučne v oblastiach študijných odborov, 

v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium. V  študijných programoch akreditovaných 

na FA STU sa ŠVTUČ  realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti 

študentov, pričom témy prác sú zamerané na jednotlivé oblasti architektonickej, urbanistickej, 

krajinárskej, dizajnérskej a interiérovej tvorby podľa zásad formulovaných v štatúte Ceny 

dekana FA STU.  

Prezentácia výsledkov dosiahnutých na prácach v jednotlivých tematických oblastiach sa opäť 

ako obvykle uskutočnila pri slávnostnom odovzdávaní cien celofakultnou výstavou 

ocenených prác. Pri tejto  prezentácii sa na finančnom zabezpečení podieľal aj fond nadácie 

architekta Emila Belluša pri FA STU. Formou mimoriadneho štipendia sú oceňované práce 

zúčastnené súťaže o Cenu dekana, prezentované ako výsledok ŠVTUČ. Možno konštatovať, 

že vysoká kvalita študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti sa stala trvalým javom, 

čo sa prejavuje aj v ohodnotení študentov v celoštátnych a medzištátnych súťažiach (Cena 

profesora Lacka, Cena prezidenta združenia ABF Slovakia, Medzinárodná súťaž o Cenu 

spoločnosti Xella, ceny spoločností Wienerberger, Rehau, Isover, Velux, Modistudio, Škoda 

auto ai.).  

Na fakultnej úrovni v bakalárskom, inžinierskom a magisterskom štúdiu prebehla súťaž o Cenu 

dekana  za rok 2010 (ŠVTUČ) v týchto oblastiach: 

1. architektonickej tvorby ( Cena prof. Vladimíra Karfíka ) 

2. obnovy pamiatkových objektov a súborov  ( Cena prof. Alfréda Piffla ) 

3. interiérovej tvorby, výstavníctva a scénografie  ( Cena prof. Vojtecha Vilhana) 

4. urbanistickej tvorby ( Cena prof. Emanuela Hrušku ) 

5. krajinnej architektúry a krajinného plánovania ( Cena doc. Milana Kodoňa ) 

6. konštrukčného riešenia architektúry ( Cena prof.  Vladimíra Chrobáka ) 

 

      Súťaž v kategórii dizajnu (Cena za dizajn) v akademickom roku 2009/2010 neprebehla.  

 

Významným prvkov zapojenia študentov do odbornej činnosti bola napríklad Jesenná 

univerzita architektúry Banská Štiavnica – Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození pod 

záštitou ICOMOS v Banskej Štiavnici, či účasť študentov na projekte spoločnosti Škoda 

v snahe  objaviť nové nápady na kolekciu autodoplnkov, určených pre predajcov automobilov 

tejto značky a tvorivé dielne pre riešenie vybraných miest a obcí. Nasadenie našich študentov 

práve pri riešení takýchto konkrétnych úloh je iste veľkým prínosom pre ich budúcu 

profesionálnu činnosť v zvolenom študijnom odbore. Súčasťou študentskej vedeckej činnosti 

je aj seminár doktorandov, ktorý prebieha v rámci doktorandského štúdia a tradične sa koná 

vo februári. V roku akademickom roku 2009 / 2010  sa uskutočnil 20. 2. 2010. Účasť na 

seminári je pre interných doktorandov 1. a 2. ročníka štúdia povinná. Interní doktorandi v 2. 

roku štúdia prezentujú na seminári rozpracovanosť projektu dizertačnej práce. V rámci 

seminára sa vytvára priestor i pre externých doktorandov najmä v 3. roku štúdia. Odbornými 

garantmi seminára sú predsedovia OK, garanti ŠP a prodekanka pre doktorandské štúdium. 

Odborné grémium tvoria školitelia doktorandov a prizvaní hostia z odbornej verejnosti. 

Výstupom zo seminára je zborník príspevkov. 
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Bilancia  výsledkov v ŠVTUČ na FA STU v roku  2010 

Sledovaný ukazovateľ FA STU Iné školy Spolu 

Počet sekcií 6 6 

Počet zúčastnených študentov 128 7 135 

Počet súťažných prác 111 4 115 

Počet ocenených prác 17 4 21 

Počet ocenených študentov 23 7 30 

 

 

IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

 

V roku 2009/2010 Fakulta architektúry organizovala vzdelávacie aktivity zamerané na 

vybrané oblasti celoživotného vzdelávania formou necertifikovaných kurzov pre adeptov 

štúdia na Fakulte architektúry a to najmä v oblasti umenia -  získavania poznatkov a zručnosti 

v oblasti kreslenia a modelovania. Prvky celoživotného vzdelávania nesie aj systémové 

pôsobenie odborníkov - zástupcov špičkových firiem (výrobcov na stavebnom trhu) v rámci 

vzájomnej spolupráce a vzdelávania pracovníkov ústavov, ktoré je na zmluvnom základe. FA 

STU a jej pracovníci sú významnou mierou zapojení aj do systému výučby Univerzity 

tretieho veku.  

Štruktúra vzdelávacích kurzov na FA ASTU v roku 2010  
Názov vzdelávacej 

činnosti 

Počet 

lektorov 

Dátum konania Počet 

hodín 

Počet 

frekventantov 

Fakturačná 

hodnota v € 

Kurz modelovania 1 31.10.2010 - 31.12.2010 33  1196 

Kurz kreslenia 1 31.10.2010 - 31.12.2010 66  2748 

Kurz kreslenia 2 31.10.2010 - 31.12.2010 188  8837 

Kurz kreslenia 1 15.09.2010 - 24.12.2010 246  11582 

Kurz kreslenia 1 31.03.2010 - 30.08.2010 60  3150 

Spolu 6  593 155 27513 

Vo všetkých odboroch UTV pri STU študuje 680 poslucháčov.  Ide o záujmové štúdium, 

ktoré je ukončené vydaním Osvedčenia o absolvovaní UTV. Štúdium na UTV pri STU je 

plánované ako (najmenej) trojročné (všeobecný ročník a dva, resp. 3 zvolené študijný odbor). 

Fakulta architektúry  STU garantuje a zabezpečuje prednášky v troch študijných odboroch : 

Štruktúra a počet študijných odborov na UTV – FA STU v roku 2010 
Garantované odbory FA STU Ostatné odbory UTV pri STU 

 Dejiny architektúry I. a II. Potraviny a zdravie človeka 

Architektúra a urbanizmus I. a II. Starostlivosť o telesné a duševné zdravie 

Krajinná a záhradná architektúra I. a II. Počítače 

 Praktické využitie počítačov 

 Internet 

Počet študujúcich a vyučujúcich v študijných  odboroch  na UTV - FA STU v roku 2010 
Študijný odbor Počet 

poslucháčov 

Počet 

skončených 

Počet pedagógov 

z  FA 

Počet externých 

lektorov 

Všeobecný ročník 132 - 1 0 

Dejiny architektúry 68 65 5 3 

Architektúra a urbanizmus 22 18 18 2 

Krajinná a záhradná architektúra  76 70 6 4 
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Propagácia štúdia 

Záujem o štúdium na FA STU doteraz nezaznamenal relevantné výkyvy a preto sme  

pre propagáciu štúdia použili aj v roku 2010 osvedčené metódy, akou je predovšetkým účasť 

na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia - VAPAC, a poskytnutie aktuálnych 

informácií o prijímacom konaní pre publikáciu „Ako na vysoké školy“ a pre záujemcov 

z printových médií a agentúr. Za najlepšiu propagáciu štúdia považujeme neustále 

zverejňovanie výsledkov fakulty v pedagogickej  a vedecko-výskumnej oblasti t.j. výsledkov 

vedeckej a tvorivej práce učiteľov a študentov v domácom i medzinárodnom kontexte. 

Dobrou propagáciou štúdia je už zaužívaná odborná konfrontácia v rámci celoštátnych 

študentských súťaží v bakalárskom a inžinierskom (magisterskom) stupni štúdia, kde je 

fakulta  dlhodobo úspešná.  

 

V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 

 

Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 

 

Roku 2010 sa na FA STU realizovalo 17 výskumných projektov, ktoré podporovali 

domáce grantové schémy. Z toho 2 projekty podporovala APVV, 9 projektov VEGA, 2 

projekty KEGA, 2 Ministerstvo kultúry SR a 2 iné subjekty. (tab. 18). 6 z týchto projektov 

malo začiatok riešenia roku 2010. Na riešení projektov sa podieľalo 82 tvorivých pracovníkov 

fakulty. Jeden tvorivý pracovník sa v priemere podieľal na riešení 1 prípadne 2 projektov. 

Do riešenia výskumných projektov sa zapájali aj študenti 3. stupňa VŠ v počte 19. 

Previazanosť tém doktorandského štúdia a výskumných projektov je jednou z kľúčových 

podmienok realizácie doktorandského štúdia na FA STU. Účasť doktorandov na riešení 

výskumných projektov je jednou z podmienok absolvovania doktorandského štúdia a je 

zohľadnená aj v rámci kreditového systému. 

Medzi najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté v rámci riešenia výskumných projektov 

podporovaných domácimi grantovými schémami patria vedecké a odborné monografie 

a učebnice. Záver riešenia dvoch výskumných projektov financovaných APVV sprevádzali 

vedecké kolokviá, ktoré sprostredkovali širšej odbornej verejnosti výsledky predmetných 

výskumov.  

Pracovníci FA STU sa roku 2010 uchádzali o grantovú podporu v rámci všeobecnej 

výzvy APVV uzavretej v máji 2010 (2 projekty), ktorej vyhodnotenie ešte prebieha. V rámci 

VEGA sa uchádzalo o podporu 5 projektov, z ktorých boli na financovanie odporučené 4 

projekty so začiatkom riešenia v roku 2011. 

 

 

Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 

 

Roku 2010 sa na FA STU realizoval jeden výskumný projekt podporovaný 

zahraničnou grantovou schémou INTERREG III B a jeden projekt podporovaný s fondu IUG 

Univerzite Pierre Mendes France. Okrem týchto projektov, ktoré za výskumné uznalo aj 

Ministerstvo školstva SR, sa na FA STU v uplynulom roku realizovalo aj ďalších päť 

projektov z výskumnej a umeleckej oblasti, ktoré financovali zahraničné subjekty, resp. 

medzinárodné fondy. (tab. 18 a tab. 19). Za najvýznamnejší výsledok týchto výskumov 

možno považovať vedecké a odborné monografie ako aj ocenenie Vedec roku STU, ktoré 

roku 2010 udelili hlavnej riešiteľke predmetného projektu. 
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Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov  

 

Na FA STU sa roku 2010 realizovalo 16 projektov výskumnej a umeleckej činnosti, 

ktoré pracovisko získalo na základe priameho zadania, resp. prostredníctvom objednávky. 

(tab. 18) Šlo najmä o architektonické resp. urbanistické návrhy, ktorým predchádzala 

výskumná činnosť. Na týchto projektoch sa okrem tvorivých pracovníkov fakulty podieľali aj 

študenti všetkých stupňov VŠ štúdia. 

 

Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume a v praxi 

 

FA STU rozvíja dlhodobú spoluprácu s viacerými inštitúciami štátnej správy ako sú 

napr. Krajské pamiatkové ústavy, Pamiatkový úrad SR, Mestské úrady ako aj s 

podnikateľskými subjektami v oblasti stavebníctva, automobilového priemyslu či 

nábytkárstva. 

Pracovníci FA STU sa roku 2010 podieľali na organizácii dvoch medzinárodných 

a dvoch domácich vedeckých konferencií, pôsobili v organizačných resp. vedeckých 

výboroch 7 konferencií. Organizovali, resp. podieľali sa na organizácii dvoch vedeckých 

kolokvií. Pripravili šesť odborných seminárov, podieľali sa na príprave troch odborných 

seminárov v zahraničí a aktívne vystúpili na 13 seminároch doma a v zahraničí. Na pôde FA 

STU sa uskutočnilo päť podujatí letnej školy v oblasti architektúry, urbanizmu a pamiatkovej 

obnovy. Pracovníci FA STU sa súčasne podieľali na organizácii a odbornom zabezpečení 

letných škôl architektonického zamerania na iných inštitúciách na Slovensku aj v zahraničí. 

Podstatnú súčasť sprostredkovania výsledkov výskumnej a umeleckej činnosti FA 

STU tvoria výstavy. Pracovníci fakulty roku 2010 pripravili resp. participovali na 55 

výstavách doma a v zahraničí. Z nich malo sedem ráz monografických kurátorsky 

koncipovaných prehliadok, dve boli autorskými výstavami tvorivých pracovníkov fakulty. 

Jedenásť z týchto výstav prezentovalo výsledky tvorivej práce študentov FA STU. 

Pracovníci FA STU predniesli roku 2010 na medzinárodných vedeckých podujatiach 

doma a v zahraničí 41 pozvaných prednášok, 34 prijatých prednášok a prezentovali 5 

posterov. Na domácich podujatiach predniesli 82 prednášok, z toho 50 pozvaných 

a prezentovali 3 postery. 

Pracovníci FA STU realizovali roku 2010 v oblasti umeleckej činnosti 113 výkonov, 

z ktorých je 37 klasifikovaných ako závažné umelecké diela a výkony, 55 ako menej závažné 

umelecké diela a výkony a 21 ako ostatné umelecké diela a výkony. (tab. 16 a tab. 20) 

27 pracovníci FA STU pôsobili ako členovia medzinárodných rád, výborov a komisií. 

7 pracovníci pôsobili ako členovia vedeckých resp. vedeckých a umeleckých rád iných 

vysokých škôl a výskumných inštitúcií. 35 pracovníci pôsobili v komisiách štátnych skúšok. 

Pracovníci FA STU roku 2010 pôsobili ako členovia v 12 porotách architektonických súťaží 

a členovia v redakčných radách 12 vedeckých a odborných časopisov. 

 

K bilancii publikačnej činnosti uvedenej v tabuľke č. 15 je potrebné uviesť, že  popri 

skupine A1 Knižné publikácie chrakteru vedeckej monografie a A2 Ostatné knižné publikácie 

predstavuje podstatnú časť vedeckých výstupov tvorivých pracovníkov FA STU skupina C 

Ostatné recenzované publikácie, kde roku 2010 vykázali 396 záznamov. 

V tejto súvislosti je tiež vhodné pripomenúť, že v oblasti architektúry, urbanizmu či 

dizajnu je počet karentovaných periodík obmedzený na 14 titulov. Z nich väčšina sa 

zameriava na severoamerickú architektonickú tvorbu. V európskom prostredí sú preto 

v daných oblastiach za najvýznamnejšie považované periodiká evidované v medzinárodnej 

databáze vedeckých periodík SCOPUS a renomovanej britskej databáze architektonických 
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periodík RIBA Library. Na FA STU roku 2010 predstavovali publikácie evidované v týchto 

databázach dohromady 7 titulov. 

 

Činnosti a výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
 

Vo foyeri FA STU sa pravidelne konajú výstavy architektonickej tvorby poslucháčov 

a tvorivých pracovníkov fakulty, ale aj monografické výstavy významných architektov či 

rozlične tematicky zamerané prezentácie architektonickej tvorby. Roku 2010 sa uskutočnilo 

22 výstav (tab. 21). Za vrcholné podujatia celorepublikového významu pritom možno 

považovať výstavy Architekt Ľubomír Závodný, Ladislav Kušnír – architektonické dielo 

a Štefan Svetko – architektonické dielo. O ich význame svedčí aj ohlas, ktorý zaznamenali 

v odbornej tlači i verejných médiách (6 recenzií, 5 rozhovorov v rozhlase). 

 

 

VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

Na FA STU roku 2010 úspešne prebehli tri habilitačné konania. V rámci dvoch z nich 

získali hodnosť pracovníčky fakulty. Ďalšie dve habilitačné konania, ktoré boli na FA STU 

zahájené roku 2010 by mali byť ukončené roku 2011. (tab. 9) 

V uplynulom roku bolo na FA STU zahájené jedno inauguračné konanie, ktoré však 

bolo prerušené. Pokračovať bude pravdepodobne roku 2011. 

Počet habilitačných a inauguračných konaní na FA STU roku 2010 mierne klesol pod 

úroveň niekoľkoročného priemeru, ktorý predstavuje päť habilitačných a jedno inauguračné 

konanie na rok. Veková štruktúra uchádzačov má mierne klesajúcu tendenciu. 

FA STU je jedinou vysokoškolskou inštitúciou na Slovensku, ktorá má akreditované 

právo habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.1.1. 

Architektúra a urbanizmus a jednou z dvoch inštitúcií, ktoré majú právo habilitačného 

konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn. Vzhľadom 

na túto skutočnosť sa o konanie na FA STU pravidelne uchádzajú záujemcovia z externého 

domáceho aj zahraničného prostredia. 

Z cieľom zabezpečiť primeraný priebeh habilitačných konaní a konaní na 

vymenúvanie profesorov boli na FA STU zriadené tzv. Akreditačné komisie fakulty pre každý 

z akreditovaných študijných odborov. 

 

VII. Zamestnanci vysokej školy 

 

Počet zamestnancov FA STU  k 31.12.2010 je 210 v evidenčnom počte; 3 zamestnanci sú 

mimo evidenčného počtu. To znamená v porovnaní s rokom 2009 takmer nezmenený počet 

zamestnancov. Z celkového počtu je 129 vysokoškolských učiteľov, z toho prevažná väčšina 

109 je s titulom profesor, docent, PhD.  (tab. 11)  

Postavenie vysokoškolského učiteľa sa postupne stáva atraktívnym aj pre mladú generáciu 

absolventov doktorandského štúdia. Priemerná dĺžka pracovného pomeru sa pohybuje na 

úrovni 15-20 rokov. (tab. 10a) Je to na jednej strane znakom relatívnej stability, na druhej 

strane je to symptóm chýbajúcej akademickej mobility medzi vysokými školami.  

Miesta vysokoškolských učiteľov sú obsadzované výberovými konaniami, ktorých bolo v r. 

2010 16, hlavne na miesta odborných asistentov (tab. 10),  kde počet prihlásených 

uchádzačov  vo väčšine vyhlásených výberových konaniach prevyšoval počet obsadzovaných 

miest. 

V r. 2010 boli ukončené 3 pracovné pomery z dôvodu organizačných zmien medzi 

administratívnymi zamestnancami fakulty s následným vyplateným odstupného. 
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Zamestnanci fakulty, učitelia i ostatní v záujme prehlbovania  znalostí a vedomostí 

a kvalifikačného rastu sa zúčastňujú rôznych školení podľa vlastného uváženia a podľa 

potrieb fakulty.  

Podľa platnej Kolektívnej zmluvy na r. 2010 bola práca zamestnancov oceňovaná pri 

príležitosti pracovných a životných jubileí formou stretnutia so zástupcami vedenia 

a odborovej organizácie, vecným a morálnym odmeňovaním.  

 

VIII.  Podpora študentov 

 

           Sociálna podpora študentov 

 

Štipendiá 

            

Základnou sociálnou zložkou podpory študentov predstavujú sociálne a motivačné štipendiá 

a to najmä pre študentov, ktorí majú rodinné ekonomické zázemie poznačené horšou 

sociálnou situáciou. Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá až do roku 2008-2009 

zaznamenával medziročný nárast. V ostatných dvoch rokoch je zaznamenaný pokles počtu 

študentov, ktorí poberajú sociálne štipendium (obr. ....) a v porovnaní s rokom 2008-2009 ide 

o pokles až o 25 %. Môže to byť spôsobené dvomi faktormi. Prvým je úbytok študentov (ÚM 

STU) čim sa znížil potenciál žiadateľov. Druhým faktorom je zlepšenie sociálnej situácie 

študentov v rodinnom zázemí, resp. zmenou sociálnej štruktúry študentov. Na druhej strane 

môžeme hovoriť o relatívnom ustálení počtu poberateľov motivačných prospechových 

štipendií a  výšky účelových prostriedkov štátneho rozpočtu. Počet žiadostí o študentské 

pôžičky však stagnuje. Prospechové štipendiá boli v ak. roku 2009/2010 prideľované 

študentom podľa kritérií určených vyhláškou MŠ SR a smernicami rektora STU pri 

individuálnom zohľadnení študijných výsledkov. Vyhláškou taxatívne stanovený  10 %  - ný 

limit poberateľov prospechových štipendií z celkového počtu študentov fakulty pôsobí príliš 

zväzujúco a nepružne, čo je v konečnom dôsledku pre skupinu študentov s dobrým 

prospechom, ale nad uvedený limit málo motivujúcim faktorom. Fakulta každoročne 

podporuje aj spoločenské, resp. voľnočasové  aktivity  študentov či už na pôde fakulty, alebo 

aj mimo nej. Medzi takéto aktivity patria športové stretnutia učiteľov a študentov pod názvom 

„Belluš – Open 2010“ (24 hodinový stolnotenisový turnaj vo vestibule fakulty), tradičný 

futbalový zápas, či rôzne sprievodné podujatia kultúrneho významu aj s finančnou podporou 

z Fondu architekta Emila Belluša (výstava fotografií a pod.). 

Nepriamou sociálnou podporou študentov je aj istá miera tolerancie súbehu dennej formy 

štúdia a práce popri štúdiu. Tento ukazovateľ fakulta priamo nesleduje ani nevykazuje.  

 

 

 

 

 

2002/2003 21 

2003/2004 41 

2004/2005 65 

2005/2006 99 

2006/2007 89 

2007/2008 111 

2008/2009 120 

2009/2010 104 

2010/2011 90 
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Dlhodobý vývoj realizácie sociálnych štipendií v rokoch 2002 - 2010 

 

Štipendiá                  Sociálne štipendiá 
Motivačné štipendiá 

Prospechové 

štipendiá  
Mimoriadne štipendiá 

priemerný počet osôb 2008-2009   120  87   39 

priemerný počet osôb 2009-2010   104  98   50 

priemerný počet osôb 2010-2011     90  90   44 

vyplatená čiastka za rok 2008-2009 182 573  €         34 123  €   6 158   € 

vyplatená čiastka za rok 2009-2010 144 740  € 61 400  € 11 260   € 

vyplatená čiastka za rok 2010-2011    50 895  € 61 505  €    8 050  € 

 

Vývoj realizácie sociálnych štipendií v rokoch 2008 - 2010 

    
 
Vývoj realizácie jednotlivých druhov štipendií v rokoch 2008 – 2010 

(2 – sociálne štipendia, 3 – prospechové štipendia, 4 – mimoriadne motivačné štipendia bezzz 

mimoriadných štipendií udelených rektorom STU). 

 

Ubytovanie 

Ubytovacia politika na fakulte je v kompetencii študentského parlamentu, ktorý stanovuje 

kritériá prerozdelenia  počtu pridelených ubytovacích miest. Vyšší počet študentov v 

1.ročníku bakalárskych študijných programov  vyžaduje zvýšiť tlak na potrebu počtu 

ubytovaných študentov i na spôsob výpočtu prideľovaných smerných čísel pre jednotlivé 

fakulty. V akademickom roku 2009/2010 boli podmienky ubytovania doktorandov 

vyhovujúce. Fakulta v mesiacoch november a december 2010 zorganizovala cyklus 

vzdelávania (modelových prednášok) z oblasti zabezpečenia bývania študentov na báze 

samostatnosti a projektov financovania s cieľom získania vlastného bývania do 3 rokov po 

skončení školy.  

Rozdelenie ubytovacích kapacít v ak. roku 2010/2011 bolo nasledovné . 

           Mladá garda           133 študentov 

    Belojanis  195 študentov 

    Svoradov  203 študentov 

    Mladosť      7 študentov 

    Spolu     538 študentov 

 

Študentom 1. ročníka, ktorí urobili prijímacie skúšky a spĺňali kritéria na pridelenie 

ubytovania /získanie na prijímacích skúškach viac ako 660 bodov a vzdialenosť trvalého 

bydliska od Bratislavy je viac ako 60 km/ bolo pridelené ubytovanie.  

 

Iné otázky sociálnej oblasti 

Na fakulte je i naďalej dosť študentov, ktorí prerušujú štúdium zo zdravotných dôvodov. 

Podľa výsledkov v štúdiu je zrejmé, že časť študentov je nútená popri štúdiu pracovať 
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s cieľom zabezpečiť si existenčné podmienky na štúdium. V roku 2009/2010  sa znova 

osvedčila činnosť špecializovaného  koordinátora pre ZŤP a iných študentov so zdravotným 

postihnutím, alebo vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.  

V doktorandskom štúdiu sa v sociálnej oblasti objavujú najmä tieto problémy: 

Narastá počet študentov, ktorí z rozličných dôvodov (finančných, rodinných a pod.) prerušujú 

štúdium v internej forme. Súčasne narastá počet študentov, ktorí predčasne neúspešne 

ukončujú doktorandské štúdium v oboch formách. Čoraz častejšie tiež dochádza k situáciám, 

keď študenti v 3. stupni štúdia súčasne pracujú (rozličné čiastkové úväzky) s cieľom zlepšiť 

osobnú finančnú situáciu v dôsledku čoho nastáva pokles kvality štúdia a systematickosti 

práce doktorandov na pracoviskách fakulty.  

 

 

IX. Podporné činnosti fakulty 

 

Knižnica Fakulty architektúry STU 
 

V apríli 2010 bola úspešne dovŕšená I. etapa realizačného projektu kompletnej 

rekonštrukcie  a  realizácie stavebných úprav priestorov po dislokovanom Centre VTI SR 

(bývalej Slovenskej technickej knižnice) a boli vytvorené priaznivé podmienky pre 

modernizáciu  našej fakultnej  knižnice.  

Cieľom Fakulty architektúry STU bolo prinavrátiť pôvodné priestory knižnice v 

maximálnej miere pôvodnému duchu, použiť pritom originálny reštaurovaný Bellušov 

mobiliár, rozšíriť ho modernými prvkami (nové regály, fakultné PC stanice, WiFi sieť), 

aplikovať nové technologické vybavenie (ochranný systém knižničných fondov, elektronický 

prístupový systém pri vstupe do knižnice, monitorovací kamerový systém a i.) a vytvoriť pre 

používateľov knižnice plne funkčný a atraktívny priestor na individuálne alebo skupinové 

štúdium, na získavanie potrebných informácií či už v klasickej printovej alebo digitálnej 

forme.  

Knižnica FA STU plánuje postupné rozšírenie knižnično-informačných služieb 

v súčinnosti s aktuálnymi potrebami študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckých 

pracovníkov fakulty (napr. sprístupnenie ďalších on-line odborných databáz a elektronických 

informačných zdrojov) a iných technických služieb. K zlepšeniu služieb patrí aj  predĺženie 

otváracích hodín knižnice. V súčasnosti už v knižnici je  k dispozícii kopírovací stroj pre 

samoobslužné kopírovanie a na základe požiadaviek študentov sa plánuje rozšírenie služieb o 

možnosť skenovania z kníh, časopisov a voľných materiálov. 

 
Knižnica FA STU v nových priestoroch 

Vo vstupnej študovni s 36 pracovnými miestami sa nachádza zóna pre skupinovú 

prácu, diskusiu, výmenu informácií, odbornú prípravu  a  nadväzujúci priestor  samotnej 

knižnice so 64 miestami, určený na individuálne štúdium  a  tvorivú prácu, predstavuje tzv. 

tichú zónu.  

Vo vstupnej študovni sa môžu študenti venovať svojej práci  a  štúdiu z vlastných 

materiálov, používať notebooky s možnosťou pripojenia na univerzitnú sieť a internet, táto 

miestnosť sa dá príležitostne využiť na prezentácie, mimoriadne semináre, príp. iné 

vzdelávacie akcie. Na  tieto účely je k dispozícii videodataprojektor s premietacím plátnom. 

V  budúcnosti  sa  tu tiež uvažuje s vystavovaním prospektov a katalógov výrobcov ako aj 

vzoriek výrobkov a materiálov od vybraných výrobcov.  

Samotná knižnica má voľný prístup ku všetkým knižničným fondom, čo umožňuje 

používateľom účinnejší výber požadovanej literatúry pre štúdium. Používateľ má možnosť 

publikácie si  vyhľadávať a vopred prezrieť priamo v regáloch a následne sa rozhodne, či si 
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ich požičia absenčne alebo bude študovať prezenčne.  Novinkou je tiež, že celý fond odbornej 

knižnej literatúru je tematicky zatriedený a  uložený podľa novovytvoreného triednika. Pre 

lepšiu orientáciu v knižnici pomáhajú prehľadné informačné tabule umiestnené na bočniciach 

regálov a pre adresné vyhľadávanie on-line katalógy.   

Okrem vlastných notebookov používatelia tu môžu využiť aj 10 fakultných 

počítačových staníc s prístupom na internet, univerzitnú sieť a k licencovaným on-line 

databázam STU na základe IP adries počítačov.  

 
Návštevnosť Knižnice FA STU v nových priestoroch 

Od otvorenia knižnice v nových priestoroch (od 11. októbra 2010 do 21. decembra 

2010) sme zaregistrovali vysokú návštevnosť knižnice, t. j. 8327 návštevníkov počas 50-tich 

pracovných dní, pričom je potrebné spomenúť, že denná návštevnosť v niektorých dňoch 

kulminovala v  počte cca 270 návštevníkov. V celkovom počte návštevníkov knižnice nie je 

zahrnutá návštevnosť vstupnej študovne knižnice, hoci táto býva frekventovane obsadená 

v plnej kapacite.  

 

Základné údaje o činnosti Knižnice FA STU v roku 2010: 

Nasledujúce údaje o činnosti knižnice sú uvedené za obdobie cca 8,5 mes.  prevádzky, 

nakoľko v ostatnom období bola knižnica mimo prevádzky z dôvodu presťahovania 

knižničných fondov, kancelárií, riešilo sa usporiadanie knižničných fondov s voľným 

prístupom v nových priestoroch, vytvoril sa nový tematický triednik, v zmysle nového 

triednika boli zatriedené a uložené publikácie a opatrené novými lokačnými signatúrami, 

doplnili sa údaje do knižničného systému OLIB, zaviedli sa nové technológie a organizácia 

práce, rozšírili sa poskytované služby používateľom. 

   

1.  Knižničný fond a používatelia  

 

a) Počet knižničných jednotiek vo fonde   15 001          

  z toho v  knižnici       9 590            

  v čiastkových  knižniciach /10/     5 411 

            

b) Prírastok knižničných jednotiek v roku 2010 spolu      302               

  z toho kúpou           162                    

  darom                       140                     

             

c) Počet titulov dochádzajúcich periodík           91 

  z toho zahraničné             41 

  domáce                         50 

 

d) Počet registrovaných používateľov       1 711 

             z toho externých používateľov mimo STU                       38 

 

e) Počet návštevníkov knižnice spolu                 11 857  (za 8,5 mes. prevádzky) 

             z toho v novootvorených priestoroch                           8 327  (za cca 2,5 mes.) 

                                                                                        

f) Počet  počítačov celkom              19 

  z toho v študovni pre používateľov            10 
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2.  Evidencia, spracovanie a archivácia  publikačnej  a  umeleckej činnosti 

 

Prehľad o evidovaných  záznamov v evidencii publikačnej (EPC) a umeleckej činnosti 

(EUCA): 

a) Počet  evidovaných záznamov EPC v OLIB celkom     589   (po 30.10.2009 

do 30.10.2010) 

  z toho pre dotáciu z MŠ SR                              418 

 

b) Počet  evidovaných záznamov  EUCA celkom           113  (po 30.10.2009 do 

30.10.2010) 

  z toho pre dotáciu z MŠ SR                               113 

 

3. Finančné náklady na činnosť knižnice 

Každoročné  doplňovanie  knižničného fondu  sa realizuje  z  finančných  prostriedkov  

vyčlenených  z dotácie  fakulty, darov  ako  i z realizovaných projektov, ktoré rieši FA STU.    

Predbežná výška čerpania finančných prostriedkov z dotácie fakulty na činnosť knižnice 

v roku 2010 je 36 990  EUR (z pedagogiky  31 261 EUR,  z vedy a výskumu  5 729 EUR).  

Z uvedených finančných prostriedkov bolo čerpané: 

      - na predplatné periodík a zakúpenie odborných publikácií do knižnice  8 052 EUR.  

 
Vydavateľská činnosť FA STU  

Na FA STU vychádzajú dva časopisy:   

- Informačné listy,  

- Architektonické listy – ALFA 

Časopis Informačné listy  má za cieľ zachytávať dianie, medzníky a dôležité udalosti 

na fakulte a vedecký časopis Architektonické listy – ALFA prezentuje výsledky vedecko-

výskumnej činnosti tvorivých pracovníkov fakulty. 

 

Informačné systémy 

 

Medzi priority VS FA v neposlednom rade patrí zvýšenie miery využívania informačných 

systémov pre zamestnancov a študentov fakulty, zvýšenie podpory a zabezpečenia procesu 

vzdelávania, vedy a výskumu prostriedkami IKT.  

Zabezpečením vysoko výkonnej serverovej technológie, pričom prvé kroky boli už 

uskutočnené v priebehu letného semestra 2010, rozvinúť a podporovať budovanie e-

learningového systému s efektívnym nasadením webových služieb fakulty a univerzity. 

Vybudovanie a podpora videokonferenčných učební, rozvoj IP-telefónie na fakulte spolu s 

inými technickými a softvérovými prostriedkami  je jedným z dlhodobých cieľov VS FA 

 

Počítačová sieť má diverzifikovanú dvojhviezdicovú štruktúru. Základ sieťovej infraštruktúry 

fakulty v budove FA STU tvoria inštalované manažovateľné prepínače (switch)  HP Procurve. 

Chrbticová sieť prešla v rokoch 2000 – 2008 revitalizáciou, pričom jej rozširovanie a 

parciálna obnova sa vykonáva priebežne. V súčasnosti je na pôde fakulty inštalovaných viac 

ako 500 aktívnych prípojných miest (portov) 

 

Riadiacie systémy sú prevádzkované na zariadeniach presahujúcich hranicu životnosti 

a vykazujú značnú mieru opotrebenia. Preto bol zakúpený nový HW, ktorý sa momentálne 

inštaluje.  Snahou  je dobudovať novú serverovú platformu tak, aby bolo možné v roku 2011 

vitrtualizovať a následne odstaviť všetky staré servery a tým výrazne minimalizovať riziko 

výpadku a nedostupnosti poskytovaných služieb. 
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V roku 2010 v rámci rekonštrukcie knižnice boli vytvorené priestory na otvorené IT 

pracoviská pre študentov a zamestnancov STU podľa vzoru vyspelých univerzít EU 

s dôrazom na voľnú tvorivú činnosť. Novovytvorené pracoviská sú hybridného typu. Je 

inštalovaných 10 pevných pracovísk s multimediálnymi pracovnými stanicami, ako aj tzv. 

„Open Space“ pracoviská  s možnosťou pripojenia notebookov a iných zariadení. Pracoviská 

sú prepojené jednak prostredníctvom pevných káblových rozvodov, ako i WiFi. 

Prebieha uvedenie do produkčnej prevádzky WiFi siete v knižnici a novootvorených 

priestoroch pre študentov. V súlade s týmto cieľom je aj sprevádzkovanie siete EDUROAM 

(v testovacej prevádzke v knižnici FA) vo všetkých priestoroch fakulty, čo si vyžiada náklady 

na zakúpenie  nových WiFi zariadení kompatibilných  s už obstaranými zariadeniami. Po 

úplnom dobudovaní WiFi siete bude možné plne pokryť FA STU WiFi signálom pomocou 

viacerých bezdrôtových sietí so samostatným zabezpečením a dosiahnuť tak paralelnú 

prevádzku zamestnaneckých a študentských sietí. 

 

Snahou VS FA STU v najbližších 4 rokoch bude postupnou obnovou a zvýšením penetrácie 

sieťových zariadení docieliť trojvrstvovú štruktúru dátovej siete s exaktným rozlíšením 

prístupovej, distribučnej a chrbticovej vrstvy. Výsledkom snahy bude prechod na novú 

štruktúru siete s maximálnou rýchlosťou 4x1Gb/s a pripojením všetkých koncových staníc na 

minimálnej úrovni 100Mb/s. Takáto sieť bude plne pripravená na nasadenie IP telefónie a na 

zvýšenie penetrácie WiFi pripojenia na fakulte. 

 

 

X.   Rozvoj fakulty 

 

Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov z dotácie MŠ, sa podarilo pripraviť viaceré 

akcie charakteru údržby a opravy z vlastných zdrojov a z pridelených prostriedkov STU a 

najmä realizovať I.etapu rekonštrukcie bývalých priestorov CVTI. 

Vzhľadom na skutočnosť, že FA STU dostala kapitálové prostriedky iba účelovo viazané na 

projekty VEGA, KEGA a rozvoj VŠ, boli použité iba na určený účel – nákup výpočtovej 

techniky, strojov, prístrojov a zariadení.  

 

Objekt budovy FA STU 

 

V rámci rozvoja fakulty sa v roku 2010 zabezpečila: 

 Realizácia rekonštrukcie priestorov knižnice, študovne a priľahlých administratívnych 

a prevádzkových priestorov. 

 Realizácia stavebnej časti rekonštrukcie modelárne. 

 Realizácia úpravy časti priestorov pre študijný odbor dizajn - rekonštrukcia pravého 

krídla 1.podzemného podlažia objektu FA STU. 

 Doplnenie a údržba didaktickej techniky pre potreby vzdelávacieho procesu, 

 Etapovité odstraňovanie nefunkčných povrchových el. vedení v chodbách školy 

 Úprava vstupných priestorov zádveria do budovy FA. 

 Vypracovanie   zamerania ľavého krídla budovy. 

 Ralizácia rekonštrukcie novozískaného objektu č. 206 v Banskej Štiavnici, ako aj 

modernizácia objektu č. 207 

 Postupná výmena osvetľovacích telies komunikačných priestorov a ich vymaľovanie. 

 Zriadenie učebne č. 006 
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 Príprava ďalších etáp rekonštrukcie objektu FA STU s dôrazom na výmenu okien, 

zasklennej steny v pristoroch vstupnej haly a rekonštrukcie hygienických zariadení 

a rekonštrukcie prízemia pravého krídla budovy. 

 Ralizácia rekonštrukcie novozískaného objektu č. 206 v Banskej Štiavnici, ako aj 

modernizácia objektu č. 207 

K postupnej rekonštrukcii budovy dochádza na základe základného strategického 

dokumentu Investičný zámer rozvoja objektu FA STU, ktorý bol schválený vedením 

a akademickým senátom fakulty. Dokument, ktorý komplexne rieši nedostatky existujúceho 

stavu budovy z hľadiska – požiarneho, energetického, bezbariérovosti, a nedostatočnej 

intenzity osvetlenia pracovných priestorov, ako aj implementáciu priestorov centrálnej 

kotolne. Po realizácii rekonštrukcie priestorov po bývalej CVTI je prioritné zabezpečiť 

energetickú úspornosť budovy cez výmenu okien a zasklennej steny centrálnej haly budovy. 

Realizácia uvedeného zámeru sa započala výmenou okien v rekonštruovanej časti pravého 

krídla budovy a  predpokladá sa jej etapovité pokračovanie na základe možných 

viaczdrojových finančných dotácii. 

     

Objekty detašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici 

 

Fakulta architektúry STU sa v roku 2010 podieľala na realizácii projektu „Zlepšenie 

a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk 

STU“ kód ITMS 26250120019 podporeného prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva 

SR pre štrukturálne fondy EÚ v Operačnom programe Výskum a vývoj podľa výzvy 5.1.2. 

a 5.1.3.  

 

Stav projektu: rozpracovaný  

– skončená a odovzdaná stavebná časť dodávok podľa výzvy 5.1.2. 

– nainštalovaná kabeláž IKT, zrealizovaný nákup počítačov a informačných kioskov 

– rozbehnutý proces verejného obstarávania na dodávku špeciálnej techniky 

a programového vybavenia, 

– pripravuje sa verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác podľa výzvy 5.1.3. 

 

Dosiahnuté výsledky: 

Relevantná dielčia časť projektu sa realizovala na objektoch Detašovaného pracoviska 

FA STU v Banskej Štiavnici, kde v pôvodnom objekte pracoviska na Radničnom námestí 2 

predmetom realizácie bola oprava poškodených a degradovaných stavebných konštrukcií 

objektu a nefunkčných zariadení. Konkrétne: v čase od 1.6. do 8.12.2010 boli na tomto 

objekte zrealizované práce: odvlhčenie zavlhnutých murív v prízemných polohách objektu, 

oprava a modernizácia elektrickej siete, vybavenie objektu sieťou pre IKT primeranej 

technickej úrovne , oprava poruchových situácií kanalizačnej a vodovodnej siete, zvýšenie 

komfortu ubytovacích kapacít objektu – oddelením WC od kúpeľne a rekonštrukciou 

všetkých ostatných kúpeľní, oprava poškodených (opadaných, rozbitých, vlhkosťou 

degradovaných) omietok v interiéri aj exteriéri, kompletné vymaľovanie všetkých priestorov, 

oprava komínov, vykonanie ochranného náteru strešnej krytiny. Uvedené práce predstavujú 

dôslednú a kompletnú údržbu vykonanú po 10 rokoch prevádzky. 

Okrem toho sa v rámci projektu rozširujú kapacity Detašovaného pracoviska o Objekt 

na Radničnom námestí 3, ktorý má STU v prenájme od mesta Banská Štiavnica na 25 rokov. 

Prácami na tomto objekte v priebehu roku 2010 sa rozšírili priestorové kapacity o 8 lôžok (z 

celkovo plánovaných 16 lôžok) v 3 nových ubytovacích priestoroch s vlastným hygienickým 

vybavením a získal sa 1 nový multifunkčný vzdelávací priestor. Stavebné práce realizované 

v rámci projektu predstavujú odvlhčenie prízemných častí stien, kompletnú stavebnú opravu 
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(omietky, podlahy, elektroinštalácie, vykurovanie, sanitárna vybavenosť, oprava fasád, úprava 

nádvorí). 

Realizáciou tohto projektu sa zlepší tiež vybavenosť Detašovaného pracoviska 

informačno-komunikačnými technológiami – je namontovaná výkonná kabeláž vo všetkých 

pracovných a ubytovacích priestoroch, Wi-Fi, sú zakúpené nové výkonnejšie počítače, je 

rozbehnutý proces verejného obstarávania na vysoko špecializovanú techniku (3D skener, 3D 

tlačiareň, CNC 3D fréza), aj na aktuálne programové vybavenie k technike aj k pre grafické 

projektovanie pre študentov – účastníkov vzdelávacích podujatí na tomto pracovisku. 

Inštalácia tejto techniky sa uskutoční po zlepšení klimatických podmienok v BŠ v jarných 

mesiacoch 2011.  

 

XI. Medzinárodné aktivity fakulty 

 

Pre Fakultu architektúry predstavujú zahraničné vzťahy a medzinárodné vedecko-

výskumné a pedagogické aktivity integrálnu súčasť jej činnosti. 

 

Medzinárodné dohody o spolupráci 

 

Bilaterálne dohody LLP/ERASMUS FA v roku 2010 

 

Fakulta mala v roku 2010 uzavretých 34 bilaterálnych dohôd v rámci programu LLP/Erasmus. 

Zmluvy boli uzavreté pre 85 študentov v Bc. Ing. a PhD. stupni štúdia. Pre rok 2010 sa 

uzavreli 4 nové bilaterálne dohody a počet študentov, ktorí môžu vycestovať sa zvýšil o 13 

miest.  Nové mobility rozšírili možnosť vycestovania v rámci ŠP Architektúra, Dizajn 

a Krajinná architektúra a krajinné plánovanie. Zrušené boli 2 zmluvy (Faculté Polytechnique 

de Mons a University of Liverpool). Tab. č. a 

 

Štruktúra bilaterálnych dohôd podľa jazykovej orientácie v roku 2010 

 

Výučba: 

v angličtine  17 škôl 

v nemčine    8 škôl 

vo francúzštine                3 školy 

v španielčine    2 školy 

v taliančine     1 škola 

v češtine    3 školy (FA ČVUT Praha vyučuje Erasmus študentov v angličtine) 

 

Štruktúra bilaterálnych dohôd podľa študijných programov v roku 2010 

Študijný program Architektúra a urbanizmus    26 škôl 

Študijný program Dizajn        5 školy  

Študijný program Záhradná a krajinná architektúra                3 školy 

 

Rámcové dohody (fakultné) FA v roku 2010 

Fakulta mala v roku 2010 uzavreté 3 rámcové dohody. Dohody vytvárali rámec pre 

spoluprácu v oblasti pedagogických a vedecko–výskumných aktivít. 

 

Poznámky 
Názov partner. 

inštitúcie 

Štát sidla 

partnera 

Mesto 

sídla 

partnera 

Platnosť 

dohody 
Za STU podpísal Za partnera podpísal 

tojdohoda 

Bratislava-
TU Budapest  Hungary  Budapešť  

08.05.1997 -

 15.12.2050 
Špaček, Robert 

Bálint Petro, Panzhauser 

Erich  
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Wien-

Budapešť  

  

Inštitút pre 

ekologický 

priestorový 

rozvoj Dresden  

Germany  Dresden  
29.10.1997 -

 15.12.2050 
Špaček, Robert Muller, Bernhard  

  

l´Ecole 

d´Architecture de 

Marseille-

Luminy  

France  Marseille  
25.02.1998 -

 31.12.2050 

Špaček Robert - 

dekan 
Da Fonseca Jorge Lopes  

 
Medzinárodné projekty 

 

V roku 2010 sa na Fakulte architektúry spracovávalo 8 medzinárodných vedecko-

výskumných  a vzdelávacích projektov Tab. č. b:  

 Počet vedecko-výskumných projektov – 2 

 Počet vzdelávacích projektov - 6 

 
Mobility študentov 

 

Program LLP/ERASMUS a iné mobilitné programy 

Aktivity Fakulty architektúry v rámci programu LLP/Erasmus – najmä v oblasti 

študentských mobilít sú tradične silnou stránkou fakulty. Na základe vysokej úspešnosti 

realizovaných mobilít na úrovni STU ale i v rámci univerzít na Slovensku získala fakulta pre 

akademický rok 2009/20010 požadovanú výšku grantu pre plánované a partnerskými 

univerzitami potvrdené počty študentov a pedagógov pre realizáciu študentských 

a učiteľských mobilít. 

 

V roku 2010 vycestovalo spolu 112 študentov: 

- cez programu LLP/Erasmus spolu 105 študentov (54 v akad. roku 2009/2010 a 51 v r. 

2010/2011 

- cez iné programy (SAIA, Národný štipendijný program, CEEPUS)  vycestovalo 7 

študentov  

 
Úspešnosť študentských mobilít na FA je podmienená dostatkom kvalitných  študentov, 

ich starostlivým výberom a dodržiavaním základných princípov mobilít cez program LLP/ 

Erasmus. Okrem dodržiavania základných princípov mobilít cez program LLP/Erasmus, 

fakulta má stanovený harmongram v rámci jednotlivých stupňov štúdia pre realizáciu 

študentských mobilít, ktorý situuje realizáciu študentských mobilít do obdobia realizácie 

výberového modulu (4. roč. Bc. stupňa štúdia), do prvých 3. semestrov Ing. stupňa štúdia a po 

dizertačnej skúške v doktorandskom stupni štúdia. 

Od septembra roku 2010 sa zmenili podmienky pre vycestovanie študentov na zahraničné 

stáže. Program Leonardo da Vinci pre tento účel zanikol. Zahraničné stáže sa organizujú 

v rámci programu Erasmus. Študenti môžu požiadať o grant zahraničné oddelenie rektorátu 

STU. Cieľom vycestovaní je získať prax v architektonických ateliéroch v  krajinách Európy. 

Za rok 2010 nevycestoval za účelom stáže žiadny študent z FA STU. 

 

V roku 2010 si fakulta udržala vysoký záujem i v počte prichádzajúcich zahraničných 

študentov. Cez program LLP/Erasmus študovali na fakulte 23 študenti (13 v akad. roku 09/10 

a 10 v akademickom roku 10/11).  

Výučba zahraničných študentov je založená na ponuke vybratých predmetov vyučovaných 

v angličtine so stabilným kádrom pedagógov.  
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Štruktúra zahraničných študentov cez program LLP/Erasmus v roku 2010: 

Španielsko 8 študentov 

Francúzsko       4 študentov 

Portugalsko 1 študent 

Nemecko 2 študenti 

Poľsko               7 študentov 

Česko               1 študentka 

 

V rámci programu  MŠ a iných programov študovalo v roku 2010 5 študentov. 

2 študenti cez regionálny francúzsky program Rhone – Alp. 

2 študenti cez program Euro –Azia 

1 študentka cez Višegrádsky fond 

 

Od roku 2009 študuje   na FA STU  aj 1 študijná skupina samoplátcov z Grécka v anglickom 

jazyku. V akademickom roku 2009/2010 – 9 študentov a v 2010/2011 k nim pribudlo ďalších 

5 študentov.  

 

Členstvá FA v medzinárodných organizáciách 

 

Fakulta architektúry je dlhoročným aktívnym členom významných združení 

architektonických škôl v rámci Európy:  

 EAAE (European Association of Architectural Education),  

 

Respektíve od roka 2009 prakticky cez STU: 

 AESOP (European Association of the Schools of Planning),  

 ECLAS (European Council of Landscape Architecture School 

 

Vycestovania zamestnancov do zahraničia a prijatia zahraničných hostí na FA STU 
 

V roku 2010 bolo zaznamenaných  

 223 vycestovaní našich pedagógov a vedeckých pracovníkov  

 15 oficiálne prijatých zahraničných hostí.  

 

Na učiteľskú mobilitu v rámci programu LLP/Erasmus vycestovali 4 učitelia a 1 

administratívna pracovníčka. 

Vycestovania cez program LLP/Erazmus v roku 2010 
 

Pedagóg Partnerská fakulty v: 

Prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. Stockholm - Švédsko 

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. Atény - Grécko 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. Lyon - Francúzsko 

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. Lisabon - Portugalsko 

Marta Kaločajová – admin. prac. zahr. oddelenia Brno - ČR 

 

Aktivity pedagógov v zahraničí a s medzinárodným významom na Slovensku  

 

Z počtu medzinárodných podujatí je vhodné vyzdvihnúť nasledovné: 

Tradične kľúčovým podujatím s priemetom na medzinárodnú akreditáciu fakulty 

a skvalitňovanie jej pedagogického procesu bolo i v roku 2010 stretnutie predstaviteľov škôl 

združených v EAAE v Chanií. Fakultu na podujatí zastupovali prof. Ing. arch. Julián Keppl, 

PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
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Projekty: (participácia pracovníkov FA) 

 V roku 2010 pracovníci fakulty architektúry participovali celkove na 14 

medzinárodných projektoch. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť nasledovné: 

KEPPL, Julián; Špaček, Robert, : Európsky výskumný projekt „Designing out of Crime“ 

JLS/2007/ISEC/FPA/C1/024, garant projektu Garda Siochana, Cork Írsko, 2008-2010 

BELČÁKOVÁ, Ingrid: Euroscapes (Green management plans for European urban and peri-

urban landscapes), Interreg IVC, EC Commission, Brusel, zodpovedný riešiteľ za SR 

PIFKO, Henrich : INTENSE - From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures 

for Municipal housing in Central and Eastern European countries (zodpovedný riešiteľ na FA 

STU). Medzinárodný výskumný projekt v rámci programu „Intelligent Energy Europe“, počet 

riešiteľov na FA:2. 

  

Medzinárodné konferencie, kolokviá  

V priebehu roku 2010 bolo na medzinárodných konferenciách a kolokviách 

pozvaných prijatých  65 prednášok pracovníkov fakulty. Medzi najvýznamnejšie patrili 

nasledovné: 

KEPPL, Julián : organizácia konferencie „Designing safer Communities“, garant sekcie 

„Architecture, Education and CPTED“ 12.-15.09.2010 Cork, Írsko 

ILKOVIČ, Ján : Progres techniky v architektúre z pohľadu energetickej hospodárnosti budov. 

Accelerate of Technique in Architecture from the View of Energy Effectivity in Building. 

Príspevok na medzinárodnom vedeckom seminári : Trendy racionálního využití energie při 

provozování budov ve výukovém procesu. Praha : FA ČVUT, 20 – 21.05.2010. 

VITKOVÁ, Ľubica: Transformation of Urban Fabric in Bratislava, In.: 1st International 

Conference of the Department of Urban Planning and Design and the Foundation for Urban 

Architecture, Faculty of Architecture - Budapest University of Technology and Economics 

(BUTE), Urban Renewal, Budapest November 24th, 2010 

KEPPL, Julián, ŠPAČEK, Robert : Architektúra, vzdelávania a CPTED, nosný referát na 

medzinárodnej konferencii Designing safer Communities, 12.-15.09.2010 Cork, Írsko 

ROLLOVÁ, Lea: „Návrh novej stavebnej legislatívy SR týkajúcej sa bezbariérovosti stavieb“ 

prednáška na medzinárodnej konferencii NROZP „Bydlení (ne)jen pro osoby se zdravotním 

postižením, konanej dňa 20.05.2010 v Prahe. 

ŠPAČEK, Robert, HASENRITTER, Holger , FRIEDL, Werner, ŠÍP, Lukáš, : Sustainable 

architecture – technologies and their share – prospects, 1
st
 World Conference on Technology 

and Engineering Education, Kraków, Poland, 14-17 September 2010 

BELČÁKOVÁ, Ingrid: Central and Eastern European EA (Planning and Management)related 

higher education, a SWOT analysis, Seminar on Experiences in China, Nankai University, 

Tijanjin, 20.03.-21.03.2010, project TwoEAM (ENHANCING ATTRACTIVENESS OF 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT HIGHER EDUCATION),  

 

Členstvo v medzinárodných komisiách radách a umeleckých porotách 

V roku 2010 celkový počet členstiev predstavoval číslo 53. Medzi najvýznamnejšie je 

možné zaradiť nasledovné: 

GREGOR, Pavel: člen medzinárodného vedeckého výboru ICOMOS pre historické mestá 

a dediny – CIVVIH 

GREGOR, Pavel: člen medzinárodného vedeckého výboru ICOMOS pre vzdelávanie – CIF 

KRÁĽOVÁ, Eva: člen expert board of Fondazione Romualdo Del Bianco Firenze 

KRÁĽOVÁ, Eva: člen medzinárodného výboru ECOVAST (European Council of the Village 

and Small Town) 

URLANDOVÁ, Andrea: ICOMOS International Scientific Committee on the Analysis and 

Research of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH), členka 
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URLANDOVÁ, Andrea: ICOMOS International Training Committee, členka 

ŠPAČEK, Robert : Individual Member: World Institute for Engineering and Technology 

Education (WIETE) 34 Hampshire Road, Glen Waverley, Melbourne, VIC 3150, Australia 

BELČÁKOVÁ, Ingrid: člen EIA Trainers Network, koordinovanej EIA Centre Manchester 

vo Veľkej Británii, od r. 1993 

VITKOVÁ, Ľubica: AESOP CoRep member (členka „Rady reprezentantov“ AESOP - 

Asociácie európskych škôl plánovania) 

 

Súťaže 

V roku 2010 bolo oboslaných 12 medzinárodných súťaží. Najvýynamnejšou bola: 

ALEXY, Andrej: Mies van der Rohe Award 2010, Barcelona. Nominácia : ETIS Slovakia, 

administratívno -výrobná hala, Bratislava. 

 

Výstavy  

V roku 2010 sa realizovalo spolu 19 medzinárodných výstav. Za zmienku stojí najmä: 

DULLA, Matúš a kol.: Slávne vily Slovenska. Písecká brána, Praha, november - december 

2010 

POHANIČOVÁ, Jana - KVASNICOVÁ, Magdaléna – PAULINY, Pavol: Navzdory času 

a ľuďom ... Alfred Piffl (1907 – 1972). Česká republika. Praha, Slovenský inštitút v Prahe, 

25.3.2010 – 30.4.2010 

Medzinárodná výstava projektu „MobEx“ – Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape 

Design, Land-Use Planning and GIS (Putovná výstava o urbanizne, krajinotvorbe, územnom 

plánovaní a GIS) v Brne (CZ). Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 

5–6/2010. 

 

XII. Hospodárenie vysokej školy 

 

V súlade s § 89 zákona o vysokých školách poskytlo MŠ SR dotáciu na základe „Zmluvy 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na rok 2010“ 

v rámci programu 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov 

vysokých škôl na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov /podprogram 077 

11/, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosti /podprogram 077 12/, na rozvoj vysokej 

školy /podprogram 077 13/ a na sociálnu podporu študentov /podprogram 077 15/. 

V zmysle metodiky rozdelenia dotácie na jednotlivé časti STU bola pre FA STU pridelená 

dotácia na bežné výdavky vo výške 4.515.260 €. 

 

Rozdelenie dotácie z hľadiska bežných výdavkov, programov, podprogramov je 

nasledovné: 

Bežné výdavky – program 077 spolu 4.515.260 € 

v tom: 

Podprogram 07711  - VŠ vzdelávanie 3.949.511 € 

  07711 – mzdy 2.284.081 € 

  07711 – odvody z miezd    803.996 € 

  07711 – TaS    481.398 € 

  07711 – štipendiá doktorandov    380.036 € 

 

Podprogram 077 12 – VŠ veda a technika    345.952 € 

  0771201 – mzdy    225.590 € 

  0771201 – odvody       79.408 € 

  0771201 – TaS      40.954 € 
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Podprogram 077 15 – sociálne služby    219.797 €  

  0771501 – sociálne štipendiá    149.505 € 

  0771502 – motivačné štipendiá      70.292 € 

 

V priebehu roka 2010 boli úpravami dotácie STU upravené položky na: 

  07711 – mzdy 2.276.917 € 

  07711 – odvody z miezd    801.476 € 

  07711 – štipendiá doktorandov    400.606 € 

 

  0771201 – mzdy   231.140 € 

  0771201 – odvody z miezd     81.365 € 

 

  0771501 – sociálne štipendiá   154.891 € 

 

Úpravy na mzdách a odvodoch boli na základe zvýšenia z úrovne MŠ  SR /+/ a zníženia na 

základe medzifakultných výkonov /-/. 

Úpravy na štipendiá pre doktorandov boli na základe novoprijatých doktorandov a úpravy na 

sociálne štipendiá na základe reálnych výpočtov sociálnych štipendií. 

 

Podrobnejšie údaje o hospodárení, vrátane komentáru, budú obsiahnuté vo Výročnej 

správe o hospodárení FA STU za rok 2010.  

 

XIII. Systém kvality 

 

n. Manažment vysokej školy - systém kvality riadenia vysokej školy 

 

Hodnotenie kvality na FA prebiebalo v roku 2010 najmä prostredníctvom sledovania 

realizácie krátkodobých a strednodobých cieľoch definovaných v zámeroch fakulty na 

funkčné obdobie a na príslušný rok, cez schvaľovanie a hodnotenie ročných správ činnosti 

fakulty a hospodárenia fakulty akademickým senátom FA STU, respektíve hodnotenia 

výsledkov pedagogiky,  zahraničných aktivít, vedy a výskumu v rámci VaUR FA STU. 

V rámci riadenia fakulty sa realizovali niektoré kroky k zefektívneniu manažmentu cez 

zníženie počtu prodekanov a zapojenia širšieho počtu zamestnancov poverených realizáciou 

konkrétnych činností a aktivít. 

 

V roku 2010 sa podarilo čiastočne naplniť úspory v dvoch oblastiach. V oblasti personálnej, 

kde došlo k efektívnejšiemu využitiu ľudských zdrojov v rámci manažmentu fakulty a 

uvádzanou cielenou podporou zamestnancou poverených realizujúciou strategických činnosti, 

rovnako ako v integrácii niektorých činností na dekanáte fakulty. K zefektívneniu ľudských 

zdrojov došlo i na ústave dizajnu organizačnou zmenou, ktorá uvoľnila neproduktívnu časť 

zamestnancov. 

 

Výmenou okien na dvoch podlažiach v pravom krídle budovy sa zahájila cielená snaha 

o dosiahnutie úspor energii plánovanou výmenou okien v celej budove a zasklennej steny 

v jej vestibule. 
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o. Vzdelávanie  - hodnotenie úrovne vo vzdelávacej činnosti 

Aj akademický rok 2009/2010 bol v oblasti prípravy, plánovania, organizovania 

a hodnotenia vzdelávacieho procesu poznačený napĺňaním výsledkov akreditácie. Táto 

činnosť priniesla značné nároky na riadenie chodu pedagogického procesu.  Využili sme pri 

nej formy organizácie práce v rámci systému manažérstva kvality vzdelávania. Okrem 

zaužívaných postupov prostredníctvom činnosti fakultnej Rady garantov študijných 

programov, sme využívali pre zefektívnenie a integráciu rozhodujúcich článkov riadenia 

pedagogického procesu formu koordinačných porád garantov študijných programov 

a vedúcich ústavov (pracovísk, ktoré výchovno-vzdelávaciu činnosť priamo zabezpečujú). 

Kvalitu v pedagogickom procese sme  pravidelne sledovali aj prostredníctvom 

kontrolných mechanizmov riadiacich a akademických orgánov fakulty. Pravidelne na každom 

rokovaní vedenia, kolégia dekana a vedeckej a umeleckej rady fakulty predkladali prodekani 

pre vzdelávaciu činnosť správu alebo informáciu o aktuálnom stave vo vzdelávacom procese. 

Na hodnotenie úrovne vzdelávania sa na fakulte používajú viaceré nástroje a parciálne 

postupy. Proces každoročne vyúsťuje do hodnotenia kvality vzdelávania VaUR FA. Správa 

o vzdelávaní za rok 2010 bola predložená na rokovanie VaUR  dňa 14.12.2010, ktorá ju 

hlasovaním schválila. Išlo o štandardne bilančný materiál. Nové vedenie FA si dalo cieľ 

vykonať v priebehu roka 2011 pod garanciou Rady garantov študijných programov 

komplexnú analýzu vzdelávacej činnosti vo všetkých stupňoch vzdelávania ako východiska 

pre prípravu nadchádzajúcej komplexnej akreditácie.  Analýzu upriamiť na kvalitu 

a racionálnosť pedagogického procesu ako aj na metodicko-metodologické a didaktické 

otázky vzdelávania v kontexte počtu študentov, kvalifikačnej štruktúry a výsledkov študentov. 

Merateľné, resp. kvantifikovateľné faktory v oblasti kvality architektonického vzdelávania, 

ktoré sa  uplatňovali pri hodnotení úrovne a kvality vzdelávania v roku 2010 môžeme 

definovať  nasledovné : 

 kvalita výsledkov študentov na  báze konfrontácie v študentských architektonických 

súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni  (viď tabuľka č. .....  ) 

 úroveň dosiahnutých študijných výsledkov (vážený študijný priemer) – viď tabuľky č. ... 

 hodnotenie metód výučby a „pedagogického majstrovstva“ sebaevaluáciou a hodnotiacimi 

mechanizmami študentmi (dotazníky) 

Vyjadrenia študentov ku kvalite výučby sme v akademickom roku 2009/2010 realizovali 

nielen parciálne po jednotlivých jednotkách študijných programov, ale aj prostredníctvom 

univerzitného dotazníka. Kvôli zvýšeniu účinnosti tejto formy vyjadrenia sa k hodnoteniu 

kvality výučby, sa dotazníky zbierali počas cyklu zápisov na štúdium.  Dotazník v písomnej 

podobe dostali na vyjadrenie všetci študenti 2. stupňa štúdia a okrem prvákov aj všetci 

študenti bakalárskeho stupňa štúdia. Na vyhodnotenie sme použili dotazník schválený pre 

STU v roku 2008. Obsahoval 12 otázok, z ktorých 2 boli štruktúrované spolu do 11 

podotázok. Otázky boli tzv. „uzatvorené“, takže ich bolo možné vyhodnotiť bežnými 

štatistickými metódami.  Na fakulte pôsobí komisia manažérstva kvality vzdelávania 

menovaná dekanom fakulty. Na fakulte veľmi účinne pôsobí Rada garantov študijných 

programov, v ktorej pôsobia aj spolugaranti ŠP. V dostatočnej miere sa nevyužíva 

elektronická forma evaluácie predmetov študentmi prostredníctvom AIS. 

 

Študijné výsledky študentov FA STU v 1. a. 2. stupni štúdia  sú uvedené 

v nasledovných tabuľkových  prílohách. 
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Študijné výsledky v dennom bakalárskom štúdiu  študijných programov v akad. roku 2009/2010 – údaje 

sú vyjadrené v % 

Fakulta 

architektúry 
VŠP 1,00-1,99 VŠP 2,00-2,99 VŠP 3,00-3,99 

1. r. 2. r.  3. r. 4. r. 1. r. 2. r.  3. r. 4. r. 1. r. 2. r.  3. r. 4. r. 

2007 / 2008 38 48 72 86 41 46 26 10 21 6 2 4 

2008 / 2009 44 47 70 86 44 49 29 10 12 4 1 4 

2009 / 2010 32 47 70 78 41 46 25 16 27 7 5 6 

             

 
 

Priebeh  študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (porovnanie rokov 2007/2008 - 2009/2010). 

 

Dôležitým ukazovateľom  v oblasti hodnotenia vzdelávania je porovnanie dosiahnutých 

študijných výsledkov v jednotlivých stupňoch vzdelávania. V bakalárskych študijných 

programoch študijné výsledky vykazujú proporčne diferencovanú a narastajúcu mieru kvality 

smerom súbežne s  vyšším nominálnym ročníkom štúdia. Zásadný zlom v dosahovaní 

študijných výsledkov je po 2. ročníku štúdia. Môže to byť odrazom väčšieho presvedčenia  

študentov o vhodnej voľbe študijného odboru, resp. programu a lepšieho pochopenia systému 

vysokoškolského štúdia, metód práce a vlastnej zodpovednosti. Proporčne najhoršie študijné 

výsledky dosahujú študenti v  1. nominálnom ročníku štúdia a práve z tejto kategórie je aj 

najväčší úbytok  v počtoch študentov. Relatívne ustálené sú priemerne študijné výsledky (VŠP 

2,00 – 3,00)  v 1. a 2. ročníku. Mierne zhoršenie kvality výsledkov môžeme vidieť u terajšieho 

2. ročníka a tento jav si bude vyžadovať detailnejšiu analýzu a sledovanie vývoja výsledkov.  

Proporčne celkom iné kvalitatívne výsledky dosahujú študenti v 2. stupni štúdia, kde podľa 

údajov je až takmer 90 % študentov v 1. kategórií (VŠP 1,00 – 2,00) a v porovnaní 

predchádzajúcich troch rokov ide o relatívne ustálený jav.  
 

 



 37 

 
 

Obr. .... Priebeh študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (trendová čiara výsledkov),  (porovnanie 

rokov 2007/2008 - 2009/2010). 
 

 
Priebeh študijných výsledkov (VŠP) v bakalárskom štúdiu v roku 2009/2010 (1-4 :  nominálny 

ročník štúdia) 
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Úspešnosť štúdia študentov v  1. ročníku bakalárskych študijných programov na FA STU v roku 

2009/2010 

 

 

Študijné výsledky v dennom inžinierskom (magisterskom) štúdiu študijných programov štúdiu v akad. 

roku 2009/2010 - údaje sú vyjadrené v % 

Fakulta 

architektúry 

VŠP 1,00-1,99 VŠP 2,00-2,99 VŠP 3,00-3,99 

1.roč.   2. roč. 1.roč.   2. roč.  1.roč.  2. roč.  

2007 / 2008 70 89 15 5 2 3 

2008 / 2009 87 80 9 7 4 3 

2009 / 2010 88 95 11 4 1 1 
 

Vysvetlivky: VŠP - vážený študijný priemer    
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Dosiahnuté študijné výsledky (VŠP) v  inžinierskom (magisterskom) stupni štúdia (porovnanie rokov 

2007/8-2009/2010), údaje sú vyjadrené v % 

 

V rámci doktorandského štúdia systematicky sledujeme a hodnotíme kvalitu štúdia 

prostredníctvom SOK a OK, rovnako ako v rámci VaUR fakulty. V akademickom roku 2009 / 

2010 sme sledovali kvalitu výučby a vedeckú časť doktorandského štúdia prostredníctvom 

dotazníka doktoranda. Doktorandi tak majú možnosť hodnotiť zavedený systém študijnej časti 

doktorandského štúdia, skladbu predmetov študijných programov, nadväznosť predmetov 

(prednáškových cyklov), obsah a kvalitu prednášok, periodicitu výučby, rozsah výučby 

jazykov a vzťah študijnej časti k vedeckej časti štúdia.  

V rámci vedeckej časti doktorandského štúdia každoročne sledujeme spokojnosť 

s nasledujúcimi oblasťami štúdia: účasť na vedeckom výskume, možnosť publikovania 

výsledkov vlastnej výskumnej práce, možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce, prínos 

účasti na výskume pre vlastnú vedeckú prácu, možnosti spolupráce s praxou, možnosti 

spolupráce so zahraničnými inštitúciami, partnermi, spolupráca so školiteľom.   

Výsledky prieskumu ukazujú, že doktorandi najviac oceňujú tie časti štúdia, ktoré 

majú úzku väzbu s témou dizertačnej práce. Výsledky prieskumu boli prezentované na pôde 

Vedeckej a umeleckej rady fakulty, na kolégiu dekana aj v rámci zasadnutí odborových 

komisii. 
 

p. Tvorivá činnosť - zabezpečovanie kvality výskumu 

 

Kvalita výskumu a umeleckých činností fakulty hodnotí VaUR fakulty cez predkladané ročné 

hodnotenie. To sa zameriava najmä na kritériá sledované a hodnotené akreditačnou komisiou. 

Ide predovšetkým o hodnotenie výstupov, prostredia a ocenení. 

 

Oblasť výstupov 

 

Prehľad publikačnej činnosti za roky 2006 až 2010 

skupina r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

A1 1 1 4 7 2 
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A2 15 14 26 18 18 

B 2 0 2 0 0 

C 396 431 491 439 354 

 

Oblasti prostredia 

Kritérium KZU-3: Počet absolventov doktorandského štúdia 

Ročný priemer absolventov doktorandského štúdia v v dennej forme  podľa vedných odborov 

Architektúra (35-01-9) a Urbanizmus 35-02-9)  umeleckého odboru (82-21-9) za ostatných 6  

rokov v priemete do súčasných študijných odborov 5.1.1. Architektúra a urbanizmus a 2.2.6. 

Dizajn 

 ŠO 

5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

ŠO  

2.2.6. Dizajn 
 ŠO 

5.1.1. Architektúra a 

urbanizmus 

ŠP Architektúra, 

ŠP  obnova architektonického 

dedičstva,  

SP konštrukcie v architektúre 

ŠP teória architektúry 

 

Dobiehajúci vedný odbor 

Architektúra (35-01-9) 

SP Urbanizmus 

 

 

 

 

Dobiehajúci vedný odbor 

Urbanizmus (35-02-9) 

ŠP dizajn 

umelecký  odbor  

 

 

 

Dizajn    (82-21-9) 

 Počet 

profesorov/mi

moriadnych 

profesorov 

Absolventi 

 

Počet 

profesorov/m

imoriadnych 

profesorov 

absolventi Počet 

profesorov/mi

moriadnych 

profesorov 

absolventi 

2010 6 20 3 3 3 10 

2009 6 9 3 3 3 11 

2008 6 5 3 5 3 1 

2007 4 11 2 (2) 3 3 3 

2006 6 6 2  (2) 1 3 4 

 

 ŠO 

5.1.1. Architektúra a urbanizmus 

ŠO  

2.2.6. Dizajn 

Počet doktorandov na 

profesora za 1 rok v 

priemere 

V období 5rokov pripadá na 1 prof. Za 

rok 1, 53  doktoranda v priemere 

V období 5rokov pripadá na 1 prof. Za 

rok 1, 93  doktoranda v priemere 

 

Ako v ŠO 5.1.1. Architektúra a urbanizmus, tak v ŠO  2.2.6. Dizajn je kritérium – ročný 

priemer absolventov doktorandského štúdia na príslušný študijný odbor na obsadené miesto 

funkčného profesora najmenej 1/3 splnené. 

 

Sledovanie kritéria KZU-6: Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a externých 

(zamestnancov) doktorandov na prepočítaný evidovaný počet docentov a profesorov (funkčné 

miesta) 
 Počet interných a externých 

(zamestnancov) doktorandov 

Počet profesorov a docentov na 

funkčnom mieste 

Počet doktorandov prepočítaný 

na počet profesorov a docentov 

2010    

2009    

2008    

2007               61/9 spolu 65 42 1,54 

2006 47/10 spolu 57   
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Údaje sa vzťahujú len na akreditované ŠP 
Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a externých (zamestnancov) doktorandov 

prepočítaný na evidovaný počet docentov a profesorov (funkčné miesta) spĺňa požadované 

kritérium najmenej 1. 

 

Oblasť ocenení 

 

V priebehu roka 2010 pracovníci fakulty získali 3 ocenenia v rámci medzinárodných a 8 

ocenení v rámci celoštátnych architektonických, respektíve urbanisticko - architektonických 

súťaží  a ďalších celkovo 7 ocenení v rámci rôznych celoštátnych hodnotení realizovaných 

architektonických diel, ako aj jednu nomináciu na prestížne architektonické uznanie. 

 

 

XIV. Kontaktné údaje  
 

Správu spracovali: 

 

Dekanka: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.    vitkova@fa.stuba.sk 

Sekretariát dekanky: 

Mgr. Soňa Wagnerová       wagnerova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť pedagogiky  

Prodekan: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.                ilkovic@fa.stuba.sk 

PaeDr. Lívia Petránska: oblasť pedagogiky 1. a 2. stupňa   petranska@fa.stuba.sk 

Elena Mihaličová: oblasť pedagogiky 3. stupeň štúdia  mihalicova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť vedy a výskumu 

Prodekanka: doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková   moravcikova@fa.stuba.sk 

Ľudmila Ševčíková        sevcikova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť zahraničia a ľudských zdrojov 

Prodekan: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.    spacek@fa.stuba.sk 

Marta Kaločajová        kalocajova@fa.stuba.sk 

Slávka Sabolová       sabolova@fa.stuba.sk 

 

Podporné činnosti školy 

Ing. J. Lajčák         lajcak@fa.stuba.sk 

PhDr. K. Raitlová        raitlova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť rozvoja 

Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.   petelen@fa.stuba.sk 

Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.      kralova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť ekonomiky 

Ing. Anna Klejová        klejova@fa.stuba.sk 

 

Oblasť  

IČO: 00 39 76 87 

DIČ: 20 20 84 52 55 

DIČ DPH: SK 20 20 84 52 55 

mailto:vitkova@fa.stuba.sk
mailto:wagnerova@fa.stuba.sk
mailto:ilkovic@fa.stuba.sk
mailto:petranska@fa.stuba.sk
mailto:mihalicova@fa.stuba.sk
mailto:moravcikova@fa.stuba.sk
mailto:sevcikova@fa.stuba.sk
mailto:spacek@fa.stuba.sk
mailto:kalocajova@fa.stuba.sk
mailto:sabolova@fa.stuba.sk
mailto:lajcak@fa.stuba.sk
mailto:raitlova@fa.stuba.sk
mailto:petelen@fa.stuba.sk
mailto:kralova@fa.stuba.sk
mailto:klejova@fa.stuba.sk


 42 

XV. Sumár  

 

Pre našu fakultu za najvýznamnejšiu udalosť roka i ako medzinárodné uznanie 

aktuálnej realizácie pedagogickej činnosti s  priemetom vedecko – výskumných 

a medzinárodných aktivít  je vhodné vyzdvihnúť zavŕšenie úspešného procesu  notifikácie 

vysokoškolských diplomov podľa smernice Európskej komisie č. 2005/36/ES o uznávaní 

odbornej kvalifikácie vo vybraných regulovaných profesiách. FA STU bola zaradená medzi 

vysokoškolské inštitúcie, ktorých diplomy absolventov v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra 

a urbanizmus, budú uznávané komorami architektov štátov EU, na základe zverejnenia 

v úradnom vestníku Európskej komisie, ako príloha V, bod 5.7.1. k smernici 2005/36/ES zo 

dňa 14. 12. 2010. 

 

V oblasti pedagogiky za najvýznamnejšie úspechy fakulty je možné považovať úspešnú 

účasť študentov fakulty architektúry v renomovaných súťažiach v domácom aj 

medzinárodnom prostredí.  V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Lacka za najlepšiu 

diplomovú prácu  architektonických škôl na Slovensku  sa absolvent  FA STU stal laureátom 

Ceny. V celoštátnej súťaži o Cenu prezidenta združenia ABF Slovakia za najlepšiu 

bakalársku prácu v oblasti architektúry a stavebníctva získali naši študenti dve druhé ceny.  

Výrazný úspech dosiahla fakulta v medzinárodnej architektonickej súťaži Isover Architectural 

Contest 2010 a v rámci  medzinárodnej študentskej súťaže o „Cenu profesora Jindřicha 

Halabaly“  v Brne. V medzinárodnej architektonickej súťaží  15. ročníka Xella získali 

študenti FA STU prvé tri miesta ako aj 8 ocenení mediálnych partnerov. 

 

V oblasti vedy a výskumu sa na FA STU najvýznamnejšie výsledky roku 2010 dosiahli 

v rámci výskumu krajiny a krajinného plánovania, skúmania architektonického dedičstva a pri 

výskume princípov a prostriedkov univerzálneho navrhovania. Výsledky boli roku 

publikované v dvoch monografiách, troch učebniciach, vo vyše desiatke ďalších knižných 

publikácií a viacerých vedeckých a odborných štúdiách. Za určité potvrdenie vysokej úrovne 

realizovaného výskumu možno považovať aj to, že vedúcej riešiteľke jedného z projektov 

udelili ocenenie Vedec roku STU a vedúcemu riešiteľovi jedného z dvoch APVV projektov, 

ktoré sa roku 2010 riešili na FA STU udelili čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy 

v technických vedách. Záver riešenia dvoch výskumných projektov na FA STU sprevádzali 

vedecké kolokviá, ktoré sa konali v novembri a decembri 2010 a širšej odbornej verejnosti 

sprostredkovali výsledky výskumu z oblasti pamiatkovej ochrany modernej architektúry 

a z oblasti skúmania faktorov ovplyvňujúcich navrhovanie zdravého sedacieho nábytku. 

Výsledky výskumného projektu zameraného na pamiatkovú ochranu sepulkrálnej 

architektúry, na ktorom participovalo niekoľko univerzitných pracovísk, predstavili riešitelia 

verejnosti prostredníctvom konferencie a výstavy. Všetky tieto verejné prezentácie výsledkov 

výskumu vzbudili záujem verejnosti aj médií, ktorý sa premietol do početných ohlasov. 

 

V tvorivej oblasti pracovníci fakulty získali niekoľko cenných uznaní svojej práce v rámci 

celoštátnych architektonických cien „Stavba roka“, CEZAR ako i v rámci verejných 

architektonických a urbanisticko - architektonických súťaží na celoštátnej, ako 

i medzinárodnej úrovni. 

 

V oblasti rozvoja sa Fakulta architektúry STU v roku 2010 podieľala na realizácii projektu 

„Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 

pracovísk STU“ v  Operačnom programe Výskum a vývoj podľa výzvy 5.1.2. a 5.1.3. 

Relevantná dielčia časť projektu sa realizovala na objektoch Detašovaného pracoviska FA 



 43 

STU v Banskej Štiavnici, kde sa modernizoval objekt pracoviska na Radničnom námestí 2 

a súčasne sa zrealizovala 1. etapa rekonštrukcie objektu na Radničnom námestí 3. 

V apríli 2010 bola úspešne dovŕšená I. etapa realizačného projektu kompletnej 

rekonštrukcie  a  realizácie stavebných úprav priestorov po dislokovanom Centre VTI SR 

(bývalej Slovenskej technickej knižnice) a boli vytvorené priaznivé podmienky pre 

modernizáciu  našej fakultnej  knižnice, ktorá bola daná do užívania v októbri tohto roka. 

Cieľom Fakulty architektúry STU bolo prinavrátiť pôvodné priestory knižnice v maximálnej 

miere pôvodnému duchu, použiť pritom originálny reštaurovaný Bellušov mobiliár, rozšíriť 

ho modernými prvkami, aplikovať nové technologické vybavenie. 

Súčasťou rekonštrukcie boli aj priestory modelovne na prvom podzemnom podlaží budovy. 

 

V oblasti zahraničných vzťahov sa realizácia projektov premietla do prezentácii výsledkov 

výskumu na medzinárodných konferenciách a kolokviách. K najvýznamnejším patrí zavŕšenie 

troj ročného európskeho výskumného projektu „Designing out of Crime“, ktorý bol 

koordinovaný Írskym partnerom. 
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XVIII. Prílohy 

 

Príloha č. 1 – tabuľka č.a, tabuľka č.b 

 

Tab. č. a Bilaterálne dohody LLP/ERASMUS FA v roku 2010 
 
P.č. 

 
Inštitúcia, mesto štát 

 
web-stránka, ID kód 

Gestor 
bilaterálnej 
zmluvy 

Počet 
študento
v 

Dĺžka 
pobytu 
v mesiac
. 

Platnosť 
zmluvy/ 
Zameranie 

 
1. 

ÉCOLE D ´ARCHITECTURE  
DE LYON, FRANCÚZSKO 

www.lyon.archi.fr         
 FLYON25 

ng. arch. M. Andráš, PhD.  
2 

 
9 

 
Architecture 

 
2. 

Universitat Ramon LLUL 
Barcelona, Španielsko 

www.salle.url.edu  
E BARCELO16  

Ing. arch. V. Joklová  
2 

 
10 

Architecture and Urban 
Planning 

 
3. 

Bauhaus-Universität Weimar 
SRN 

www.uni-weimar.de   
D WEIMAR01 

Ing.arch. Andrea Bacová, 
PhD. 

 
3 

 
5 

Architecture 

 
4. 

Technische Universität Dresden 
SRN 

www.tu-dresden.de 
D DRESDEN02 

Doc. Ing. arch. P. Kardoš, 
PhD. 

 
2 

 
10 

Architecture 

 
5. 

Kungl Tekniska Högskolan 
KTH School of Architecture Stockholm Švédsko 

www.kth.se                  
S STOCKHO04                      

Prof.Ing.arch. Julián Keppl, 
PhD. 

 
1 

 
10 

Architecture 

 
6. 

Universität GH Essen 
SRN  

www.uni-essen.de       
 D ESSEN 01 

Doc. Ing. arch. P. Kardoš, 
PhD. 

 
4 

 
6 

Architecture, City 
Planning 

 
7. 

Universität Dortmund 
Fakultät Raumplanung, SRN 

www.uni-dortmund.de     
 D DORTMUN 01 

prof. Ing. arch. B. Kováč, 
PhD. 

 
2 

 
6 

Architecture 

 
8. 

Teschnische Universität Wien 
Institute of Urban Design and Planning, Rakúsko 

www.tuwien.ac.at        
A WIEN 02 

rof. Ing. arch. B. Kováč, 
PhD. 

 
2 

 
6 

 
Architecture 

 
9. 

University of Newcastle upon Tyne 
VEĽKÁ BRITÁNIA 

www.ncl.ac.uk 
UK NEWCAST 01                  

Doc.Ing.arch. Ľubica 
Vitková,PhD.  

 
2 

 
10 

 
Urban Planning 

 
10. 

UNIVERSITY PIERRE MENDES FRANCE, 
GRENOBLE 2, FRANCÚZSKO  

www.upmf-grenoble.fr  
F GRENOBL 02 

Ing. arch. E. Nagy, PhD.  
2 

 
9 

 
Urban Planning 

 
11. 

Ecole D´Architecture de Strasbourg 
Relations extérierures et internationales, Francúzsko 

www.strasbourg.archi.fr 
F STRASBO 16 

Ing. arch. N. Hrašková, 
PhD. 

 
3 

 
10 

 
Architecture 

 
12. 

Universidad Politechnica de Madrid 
Madrid, Španielsko 

www.upm.es  
E MADRID 05 

Ing.arch. Stanislav Majcher  
2 

 
10 

 
Architecture 

 
13. 

University of Leoben 
Leoben, Rakúsko 

www.unileoben.ac.at  
A LEOBEN 01 

doc. Ing. Mária Budiaková, 
PhD. 

 
1 

 
6 

 
Pre doktorandov 

 
14. 

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 
Department of Architecture Sint-Lucas, Belgicko 

www.sintlucas.wenk.be  
B BRUSSEL 43 

doc. Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD. 

3 
2 
 
1 

5 
9 
 
9 

Architecture 
Interior Architecture 
Urban Planning and 

Spatial Design 

 
15. 

VUT Brno 
Brno, ČR 

www.fa.vutbr.cz  
CZ BRNO 01 

prof. Ing. arch. akad. arch. 
Ivan Petelen, PhD. 

 
3 

 
6 

Architecture, Urban and 
Regional 

 
16. 

Escola Universitária Vasco da Gama 
Coimbra, Portugalsko 

www.euvascodagama.or
g  P COIMBRA 22 

doc. RNDr. I. Belčáková, 
PhD. 

 
2 

 
10 

Landscape Architecture 
 

 
17. 

České vysoké učení technické 
Praha, ČR 

www.cvut.cz  
CZ PRAHA 10 

prof. Ing. arch. akad. arch. 
Ivan Petelen, PhD. 

 
1 

 
9 

Architecture, Urban and 
Regional Plan. 

 
18.  

Politechnico Di Milano 
Milano, Taliansko 

www.polimi.it  
I MILANO 02 

doc. Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD. 

 
2 

 
6 

 
Urban Planning 

 
19. 

Odense University College of Engineering 
Odense, Dánsko 

www.sdu.dk  
DK ODENSE 01 

doc. akad. soch. Peter 
Paliatka 

 
3 

 
5 

 
Design 

 
20. 

Univerzita Tomáše Bati, Zlín 
Zlín, ČR 

www.utb.cz  
CZ ZLIN 01 

doc. akad. soch. Peter 
Paliatka 

 
2 

 
5 

 
Design 

 
21. 

National Technical University of Athens 
Grécko 

www.ntua.gr  
G ATHINE 02 

doc. Ing. arch. Pavel 
Gregor, PhD. 

 
2 

 
6 

Architectural 
Conservation 

 
22. 

Universidade Lusiada 
Lisabon, Portugalsko 

www.ulusiada.pt  
P LISBOA 12 

Ing.arch. Stanislav Majcher  
2 

 
9 

Architecture 

 
23. 

Universita´degli studi di Firenze 
Florencia, Taliansko 

www.unifi.it  
I FIRENZE 01 

doc. Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD. 

 
2 

 
6 

 
Architecture 

24.  Politechnika Wroclawska 
Wroclaw, Poľsko 

www.pwr.wroc.pl    
PL WROCLAW02 

ng. arch. Stanislav Majcher  
1 

 
5 

Architecture 

25. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
Nysie, Poľsko 

www.pwsz.nysa.pl   
PL NYSA01 

Ing. arch. Miroslav Kollár, 
PhD. 

 
4 

 
6 

 
Architecture 

26. Copenhagen University of Engineering 
Copenhagen, Dánsko 

www.ihk.dk    
DK KOBENHA01 

doc. akad. soch. Milan 
Lukáč 

 
2 

 
9 

Design 

27. Hochschule für angewandte  
Wissenschaften, Coburg, SRN 

www.hs-coburg.de   
D COBURG01 

Ing. Veronika Kotrádyová, 
PhD. 
Ing.arch. Lea Rollová, PhD. 

3 
 
3 

5 
 
5 

Interior Design 
 

Architecture 

28. Technological Educational Institute of Athens 
Atény 
Grécko 

www.teiath.gr 
G ATHINE34 

Ing. Veronika Kotrádyová, 
PhD 

2 10 Interior Architecture, 
Decorative Arts and 

Design 
English 

http://www.lyon.archi.fr;/
http://www.uni-weimar.de/
http://www.tu-dresden.de/
http://www.kth.se/
http://www.uni-essen.de/
http://www.uni-dortmund.de/
http://www.tuwien.ac.at/
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.upmf-grenoble.fr/
http://www.strasbourg.archi.fr/
http://www.upm.es/
http://www.unileoben.ac.at/
http://www.sintlucas.wenk.be/
http://www.fa.vutbr.cz/
http://www.euvascodagama.org/
http://www.euvascodagama.org/
http://www.cvut.cz/
http://www.polimi.it/
http://www.sdu.dk/
http://www.utb.cz/
http://www.ntua.gr/
http://www.ulusiada.pt/
http://www.unifi.it/
http://www.pwr.wroc.pl/
http://www.pwsz.nysa.pl/
http://www.ihk.dk/
http://www.hs-coburg.de/
http://www.teiath.gr/
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29. Universidade da Beira Interior 
Covilha, Portugal 

www.ubi.pt   
P COVILHA 01 

Ing. arch. Stanislav Majcher  
2 

 
10 

 
Architecture 

30. Katholieke Universiteit Leuven 
Leuven, Belgicko 

www.kuleuven.be  
B LEUVEN01 

Ing. arch. Zuzana Čerešová, 
PhD. 

 
2 

 
6 

 
Architecture 

31. Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brne 
Brno 
ČR 

www.mendelu.cz  
CZ BRNO02 

doc. RNDr. I. Belčáková, 
PhD. 

 
2 

 
5 

Landscape Architecture 
Slovak 

32. Technische Universität Dresden 
Dresden 
SRN 

www.tu-dresden.de 
D DRESDEN02 

doc. RNDr. I. Belčáková, 
PhD. 

 
3 

 
5 

Landscape Architecture 
German 

33. University of Bolton 
Bolton 
Veľká Brinánia 

www.bolton.ac.uk 
UK BOLTON02 

Ing. arch. Branislav Somora, 
PhD 
Doc.akad.soch. Peter 
Paliatka 

2 
 
2 

10 
 

10 

Architecture 
 

Product Design 
English 

34. Nottingham Trent University 
Nottingham 
Veľká Británia 

www.ntu.ac.uk  
UK NOTTING02 

 
Ing. Veronika Kotradyová, 
PhD. 

 
4 

 
10 

 
Design 
English 

 
Tab. č. b Medzinárodné projekty s finančným grantom pre FA STU 

  
č. 
  

Názov progra
mu 
Názov podpro
gramu 

Označenie p
rojektu 

Názov projektu Názov v slovenčine 
Zameranie p
rojektu 

Doba riešen
ia od 
Doba riešen
ia do 

Koordinátor 
Názov inštitúcie 
Štát 

Riešiteľ Ústav 

1 
ERASMUS 
MUNDUS  

2008-
2448/001-001  

Two-EA-M - Enhancing 
Attractiveness of 
Environmental Assessment 
and Managment Higher 
Education  

Zvýšenie atraktivity 
vysokoškolského 
vzdelania v oblasti 
environmentálneho 
hodnotenia a 
manažmentu  

vzdelávací  
01.12.2008 
30.11.2010 

  
 
Veľká Británia doc.RNDr.Ingrid 

Belčáková, PhD  
ÚZKA  

2 
Bezpečnosť 
obyvateľstva 

JLS/2007/ISE
C/FPA/C1/024 

Crime prevention through 
environmental action 

Prevencia 
protizločinnosti 
prostredníctvom tvorby 
prostredia 

výskumný 
01.01.2009 
31.12.2010 

AN GARDA 
SIOCHANA, CORK 
Írsko 

prof.Ing.arch. 
Julián Keppl, 
CSc. 

ÚEEA 

3 
Interreg IV C 
 

0835 R2 

Euroscapes- green 
management plans for 
Euroepan urban and peri-
urban landscapes 

Koncepcie údržby 
zelene v urbánnych 
a suburbánnych 
európskych krajinách 

výskumný 
01.01.2010 
01.01.2013 

 
Francúzsko doc.RNDr.Ingrid 

Belčáková, PhD  
ÚZKA 

4 

 
Erasmus 
Accompanying 
measures 

156030-LLP-1-
AT-ERASMUS 

Le Notre II+ 

Tématická sieť 
vzdelávacích inštitúcií 
v oblasti krajinnej 
architektúry 

vzdelávací 
1.10.2009 
 30.9.2010 

 
Rakúsko Ing.arch.Katarína 

Kristiánová 
UZKA 

5 
Lifelong Learning 
Programme 

 

ERASMUS Academic 
Networks 
LE:NOTRE 
 

Sieť vzdelávacích 
inštitúcií v oblasti 
krajinnej architektúry 

vzdelávací 
1.10.2010  
30.9.2013 

 
Rakúsko Ing.arch.Katarína 

Kristiánová 
UZKA 

6 Visegerad Fund 10940098 
Mobil Exhibition of Urbanism, 
Landscape Design, Land-Use 
Planning and GIS 

 vzdelávací 
01.03.2010 
31.08.2010 

 
Slovensko 
(Partneri Poľsko, ČR, 
Maďarsko) 

Ing.arch. Juraj 
Furdík, PhD. 

KPPMD 

7 FIT II. Lifestyle  FIT II. AGE PROJECT  vzdelávací 
30.05.2010 
29.10.2010 

Volkswagen 
Nemecko 

doc.akad.soch. 
Peter Paliatka 

ÚD 

8 
Erasmus 
Accompanying 
measures 

177090-LLP-1-
2010-1-ES-
ERASMUS-
EAM 

OIKODOMOS - Consolidation 
and expansion of a Virtual 
Campus 

OIKODOMOS – 
Konsolidácia 
a rozšírenie virtuálneho 
kampusu 

vzdelávací 
01.11.2010  
30.10.2011 

 
 
Španielsko 

Ing.arch.Viera 
Joklová,PhD. 

KPMD 

 
 

http://www.ubi.pt/
http://www.kuleuven.be/
http://www.mendelu.cz/
http://www.tu-dresden.de/
http://www.bolton.ac.uk/
http://www.ntu.ac.uk/

