
ÚSTAV  URBANIZMU  a  ÚZEMNÉHO   PLÁNOVANIA   
Správa o stave ústavu za roky 2008 - 2010 
 
 
Ústav nadväzuje na tradíciu urbanistického vzdelávania architektov, ktorú založil prof. Emanuel Hruška. V tomto však 
pokračuje v nových podmienkach – vzdelávanie v urbanizme je limitované medzinárodnými požiadavkami na 
vzdelávanie a výkon povolania architekt. Ústav od obdobia svojho vzniku (2007/8) pôsobil v týchto oblastiach 
a dosiahol tieto výsledky: 

1. Oblasť pedagogická 

Akreditácia 
‐ Akreditácia študijného programu „urbanizmus 2. stupňa“ (garanti Kováč, Vitková) 
‐ Akreditácia študijného programu „urbanizmus 3. stupňa“ (garanti Kováč, Vitková, Bacová) 
‐ Akceptácia obsahu študijného programu  „urbanizmus 2. stupňa“ ako prvú podmienku pre vydanie 

notifikácie (druhú podmienku – prístup k výkonu povolania zabezpečuje štát) – Brusel 2009 
      Za túto činnosť obdržali garanti štúdia ďakovný list rektora STU. 
 
      Zabezpečovanie štúdia na FA 
      Ústav zabezpečuje v rámci bc. štúdia : 

‐ 4 povinné teoretické predmety (Urbanizmus I, Urbanizmus II, Urbanistická kompozícia, Legislatíva 
v architektúre a urbanizme) 

‐ 2 povinne voliteľné predmety (Dejiny stavby miest na Slovensku, Súčasnosť a perspektívy urbanistickej 
tvorby) 

‐ 1 povinný ateliér (malý ateliér urb. tvorby), 1 povinne výberový ateliér (modul M8) a ročne cca 35 zadaní 
záverečnej bakalárskej práce (predtým urbanistický projekt). 

   Ústav zabezpečuje v rámci ing. štúdia : 
‐ 8 povinných predmetov ( z toho 3 celoodborové )  
‐ 3 výberové predmety 
‐ 3 ateliérové tvorby ( z toho 1 celoodborová a 1 diplomová práca) 

  Ústav zabezpečuje v rámci  doktorandského  štúdia : 
‐ 4 prednáškové predmety 

 
 Vysoké zapojenie do pedagogickej činnosti je základom dobrej situácie v oblasti plnenia úväzkov a následne 
v mzdovej oblasti.  
 
Bilancie : v rokoch 2007 -2009 na ústave urbanizmu ukončilo štúdium  38 absolventov, momentálne má vydané 
zadania 28 študentov. 
 
Ústav má vysokú úspešnosť v doktorandskom štúdiu.  Štúdium v rokoch 2007-09 úspešne ukončilo 10 
doktorandov, momentálne je aktívnych 15 študentov denného štúdia . 
 
Výsledky a ohlasy na pedagogickú činnosť: 

‐ Ceny prof. Lacka ( 2x Cena Pro Urbia 2007 ), 
‐ Cena a odmeny v súťaži o najlepší bc. projekt ABS Slovakia – 4x 
‐ Ceny v súťaži Cena prof. Hrušku 
‐ Odmeny v súťaži o najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti urbanizmu  FA ČVUT Praha 
‐ účasť na workshopoch a prehliadkach pre mestá ( Žilina, Visuté záhrady Bratislava). 

V tlači je zborník záverečných bakalárskych prác na tému nábrežia v Bratislave. 
 



 
 
2. Oblasť  vedecko - výskumná 

 
Projekty 
- ukončené dva projekty (KEGA, a VEGA), 
- VEGA – Kvantitatívne aspekty rozvoja sídiel na Slovensku  
- VEGA – 1/0184/09 2009-2011 Optimalizácia hustoty urbánnych  štruktúr vybraných Slovenských miest. 
- príprava grantu s Katedrou krajinného inžinierstva SvF STU 
 
Publikačná činnosť 
V bibliografickej registrácii majú členovia ústavu v kategórii A za roky 2007-2009 spolu 59 registrácií, z toho 3 
v kategórii AAB (vedecké monografie domáce). Najviac je zastúpená kategória AFD (25 – publikované príspevky na 
domácich vedeckých konferenciách). V kategórii B vyše 60 registrácií.  
Ústav organizoval 7 konferencií a seminárov s medzinárodnou účasťou 
Členovia ústavu ďalej publikujú v domácich odborných časopisoch.  
Prof. Kováč je predseda redakčnej rady časopisu Urbanita, arch. Komrska členom red. Rady časopisu architektúra 
a urbanizmus. 
 
3. Oblasť odbornej a tvorivej činnosti 
 
Členovia ústavu sú spracovateľmi urbanistických štúdií a územnoplánovacích dokumentácií.  Časť výkonov 
realizovali členovia ústavu (najmä Kováč, Komrska, Vitková) cez PC ARCH. Len za roky 2008-2009 to bolo 19 úloh v 
objeme 77.100.- euro  (2 323 000,- Sk !!!). Spolu za roky 2007-10 je objem fakturovaných prác vyše 160.000.- euro. 
Urbanistická štúdia Zlaté piesky získala cenu ZUUPS za rok 2009 a postúpila do medzinárodného kola ECTP.  
 
4. Personálna politika ústavu  
Na ústave bol do roku 2008 50% podiel odborníkov s titulom docent a profesor. V roku 2009 išiel na čiastkový úväzok 
z titulu veku doc. Nagy a v roku pravdepodobne 2010 doc. Kardoš (závisí od vývoja a výkladu novely zákona o VŠ).  
Momentálne sú vytvorené ekonomické predpoklady na prijatie mladých odborníkov. Na ústave momentálne pôsobí 9 
učiteľov ( z toho 4 na čiastkový úväzok) a 2 VaV pracovníci a 1 TH pracovník. 
 
 
5. Medzinárodná spolupráca  
Je realizovaná najmä prostredníctvom mobilít v programoch Sokrates-Erasmus. Ústav gestoruje mobility : Viedeň, 
Dortmund, Drážďany, Lyon.  

 
6. Priestory a majetok 
Na ústave vedecky a pedagogicky pod vedením doc. Kardoša pracuje laboratórium endoskopickej simulácie 
v urbanizme. Po odchode priestorových plánovačov bola realizovaná delimitácia majetku a prerozdelené priestory. Z 
časti z vlastných prostriedkov ústavu  bolo realizované vymaľovanie chodieb a miestností. Napriek vysokému podielu 
prác cez PC ústav nedostal  žiadne výnosy, aj keď mu to pravidlá PC ARCH majú zabezpečiť. V spolupráci s ÚZKA 
boli upravené nástenky a výstavné priestory. V súčasnosti prebieha inventarizácia knižnice.  

 
7. www ústavu 
Na www ústavu sa postupne doplnili všetky informácie týkajúce sa pedagogického procesu ústavu ako aj jeho 
histórie. Zakladá sa galéria osobností ústavu. Dovoľujeme si tvrdiť, že v tomto je stránka ústavu inšpiratívna pre celú 
STU. 


