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ŠŠttaattúútt  
CCeennyy  ddeekkaannaa  FFAA  SSTTUU  vv  BBrraattiissllaavvee 

 
 

 Fakulta architektúry STU v Bratislave zriaďuje týmto štatútom súťaž o Cenu dekana Fakulty 
architektúry (ďalej Cena), ktorá sa udeľuje študentom za najlepšie seminárne ako aj ateliérové práce 
v oblasti architektonickej, urbanistickej, krajinárskej a dizajnérskej tvorby. 
 

Čl. 1 
 

1. Súťaž sa vypisuje a Cena udeľuje za oblasti štúdia takto: 
 

a) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvorby ako Cena prof. Vladimíra Karfíka 
b) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti interiérovej tvorby , výstavníctva a scénografie ako Cena 

prof. Vojtecha Vilhana 
c) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti urbanistickej tvorby ako Cena prof. Emanuela Hrušku 
d) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti obnovy pamiatkových objektov a súborov ako Cena prof. 

Alfréda Piffla 
e) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti krajinnej architektúry a krajinného plánovania ako Cena 

doc. Milana Kodoňa 
f) za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti dizajnu ako Cena FA STU za dizajn 
g) za najlepšiu prácu v oblasti konštrukčného riešenia architektúry ako Cena za konštrukcie v 

architektúre 
h)  za najlepšiu seminárnu prácu v oblasti dejín a teórie architektúry  
     a urbanizmu, dizajnu, krajinnej architektúry a krajinného plánovania 

 
2. Cena  má prispievať k zvyšovaniu kvality ateliérovej tvorby, seminárnych a teoretických prác študentov 
 
3. Cena sa vypisuje raz za akademický rok.  Do Ceny môžu svoje práce prihlásiť sami študenti, spravidla 

na odporučenie ústavu alebo vedúceho práce. 
 

4. Ceny sa môžu zúčastniť s výnimkou záverečných prác najmä študenti 1. a 2. stupňa štúdia FA STU. 
 

Čl. 2 
Organizácia súťaže 

 
1. Jednotlivé oblasti Ceny podľa čl. 1 ods. 1 gestorujú ústavy takto:  
       1.a/ - Ústav architektúry I. 
 1.b/ - Ústav architektúry II. 
 1.c/ - Ústav urbanizmu  
 1.d/  - Ústav architektúry II. 
 1.e/ - Ústav urbanizmu 
 1.f/ - Ústav dizajnu 
      1.g/         - Ústav konštrukcií v architektúre 
      1.h/ - Ústav dejín a teórie architektúry 
2.  Predložené práce v oblastiach podľa Čl. 1. ods.1  posudzujú poroty,  menované na návrh ústavov 

dekanom fakulty. Členmi porôt sú zástupcovia praxe, učitelia fakulty a učitelia iných vysokých škôl. 
Porota má najmenej päť členov. Návrh komisií predkladá ústav najneskôr do 15. júna. 

3.    Ústav určí tajomníka poroty, tajomník nemá právo hlasovať. 
4.    Porota volí z radov svojich zástupcov predsedu. 

          5.     Dekan pre nasledujúci ak. rok oficiálne vyhlási Cenu na otvorení ak.roka. 
           6.  Termín odovzdávania prihlášok a prác do súťaže za predošlý ak. rok je najneskôr 15. september bežného 

roka. 
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      7.     Poroty posúdia práce a vyhlásia výsledky najneskôr do 15. októbra. 
       8.     Dekan odovzdá Ceny najneskôr do 15. novembra. 

 
 

9.   Ceny sa odovzdávajú na vernisáži výstavy ocenených a odmenených prác, ktorú zabezpečí Ústav 
architektúry II. v spolupráci s tajomníkmi porôt. 

      10.   Prihlášky a práce študentov prijímajú tajomníci porôt. Vzor prihlášky tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. 
      11.   Študent odovzdáva prácu takto: 

 
  a/ ateliérové práce 

-  1 exemplár portfólia zo všetkých príloh podľa zadania 
-  originál alebo kópiu zadania 
- 1 hlavný výkres resp. poster práce upravený na rozmery 70x90 cm 

  b/  teoretické a seminárne práce 
- 2 exempláre práce 
 

      12. Rokovanie porôt v oblastiach podľa Čl. 1. ods.1, písm. a/ - g/ je bez účasti súťažiacich študentov. 
  13. Rokovanie poroty v oblasti podľa Čl. 1. ods. 1, písm. h sa uskutočňuje  ako študentská vedecká 

konferencia. 
 

Čl. 3 
Odmeny a ceny 

 
    1.   Porota udelí jednu Cenu a najviac dve odmeny bez určenia poradia. 
    2.   Ocenení a odmenení študenti obdržia 

- finančnú odmenu 
- diplom 

          Výška finančných cien a odmien je vo všetkých oblastiach rovnaká. 
3.  Ceny a odmeny udelí dekan zo štipendijného fondu fakulty. Výšku finančných odmien zverejní dekan do 15. 

mája. 
 

Čl. 4 
Ostatné ustanovenia 

 
   1.  Gestorské ústavy pre oblasti súťaže podľa Čl. 1. ods. 1 pripravia podrobnejšie vykonávacie predpisy. Tieto  
        po schválení vo VaUR FA STU budú tvoriť ďalšie prílohy tohto štatútu. 
   2.  Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje VaUR. 
   4.  Tento štatút bol schválený vo VaUR FA STU dňa 23.05.2006 a nadobúda platnosť 1.9. 2006.  

5. Súťaž za rok 2005/06 prebehne podľa doterajších štatútov. 
 

 
                             
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
      V Bratislave, 21.8.2006                                                                Prof. Ing.arch. Peter Gál, PhD. 
                                                                                                                     dekan FA STU 
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