
 

ŠŠTTAATTÚÚTT  

CCEENNYY  ZZAA  ŠŠTTUUDDEENNTTSSKKÚÚ  TTVVOORRIIVVÚÚ  VVEEDDEECCKKÚÚ  OODDBBOORRNNÚÚ  AA  UUMMEELLEECCKKÚÚ  ČČIINNNNOOSSŤŤ  

NNAA    FFAA  SSTTUU  VV  BBRRAATTIISSLLAAVVEE  
(Interný predpis fakulty č. 2_2016 - S) 

 

Článok 1 
     Základné ustanovenia 

 
1) Fakulta architektúry STU v Bratislave zriaďuje týmto štatútom súťaž o Cenu za Študentskú tvorivú vedeckú 

odbornú a umeleckú činnosť (ďalej aj ako ŠTVOUČ), ktorá sa udeľuje študentom za najlepšie práce v oblasti 

teórie a architektonickej, urbanistickej, krajinárskej a dizajnérskej tvorby s cieľom podnietiť študentov k 

tvorivej vedeckej, odbornej a tvorivej umeleckej činnosti, zvýšiť motiváciu prehĺbením poznania v oblasti 

vlastného študijného odboru a podporiť rozvoj ich nadania a talentu. 

2) Súťaž sa organizuje pod záštitou dekanky  FA STU. 

3) Cena za ŠTVOUČ na FA STU sa realizuje na základe  „Rámcových pravidiel Študentskej vedeckej a 

odbornej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“, ktoré usmerňujú organizáciu študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti (ďalej ŠVOČ) a priebeh vyvrcholenia ŠVOČ formou študentskej vedeckej 

konferencie (ďalej ŠVK). 

4) Študentská tvorivá vedecká odborná a umelecká činnosť sa na FA STU organizuje v oblastiach študijných 

odborov, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijných odboroch a akreditovaných 

študijných programoch. 

5) Ceny v jednotlivých oblastiach ŠTVOUČ v študijnom odbore architektúra a urbanizmus sú symbolicky 

pomenované po významných osobnostiach architektonického školstva na Slovensku (prof. V. Karfík, prof. V. 

Vilhan, prof. E. Hruška, prof. A. Piffl, prof. V. Chrobák, doc. M. Kodoň). 

6) Fakulta vytvára pre priebeh vedeckej, odbornej a tvorivej umeleckej činnosti študentov primerané 

priestorové, personálne a materiálno-technické podmienky. 

7) Do ŠTVOUČ  sa zapájajú dobrovoľne študenti FA STU prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia. 

8) ŠTVOUČ sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov na ústavoch spravidla 

pod vedením pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty, prípadne významných odborníkov z praxe.  

 
Článok 2 

Štruktúra a organizácia ŠTVOUČ 
 

1) Súťaž ŠTVOUČ sa vypisuje a Ceny udeľujú v nasledovných oblastiach študijných odborov : 
 

A) Študijný odbor architektúra a urbanizmus  

a) v oblasti architektonickej tvorby ako Cena prof. Vladimíra Karfíka 

b) v oblasti interiérovej tvorby a výstavníctva ako Cena prof. Vojtecha Vilhana 

c) v oblasti  urbanistickej tvorby ako Cena prof. Emanuela Hrušku 

d) v oblasti obnovy pamiatkových objektov a súborov ako Cena prof. Alfréda Piffla 

e) v oblasti architektonických konštrukcií ako Cena prof. Vladimíra Chrobáka 

f) v oblasti krajinnej architektúry ako Cena doc. Milana Kodoňa 
 B)  Študijný odbor dizajn  

  a) v oblasti dizajnu ako Cena FA STU za dizajn 
 C)  Spoločná oblasť pre všetky študijné odbory  

  a) v oblasti dejín a teórie  

 

2) Do súťaže môžu byť prihlásené práce, ktoré sú spravidla nad rámec študijných povinnosti (napr. práce 

z iných študentských súťaží),  ale môžu byť prihlásené aj  práce z ateliérových projektov, resp. seminárnych 

prác, ktoré sú po formálnej a obsahovej stránke dopracované nad rámec študijných povinnosti (vizualizácie, 

3D modely, detaily a pod.). 

3) Cena sa vypisuje raz za akademický rok.  Do súťaže svoje práce prihlasujú sami študenti, na základe 

odporúčania  vedúceho práce. 

4) Zo súťaže sú vylúčené záverečné práce a ich súčasti. 



 

Článok 3 
     Organizácia súťaže 

 

1)  Jednotlivé sekcie Ceny podľa čl. 2 ods. 1 organizačne garantujú jednotlivé ústavy :  

A/a - Ústav architektúry obytných  budov 

 - Ústav architektúry občianskych budov 

A/b - Ústav interiéru a výstavníctva 

 A/c - Ústav urbanizmu a územného plánovania 

 A/d - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok 

A/e - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb  

 A/f - Ústav urbanizmu a územného plánovania 

B/a - Ústav dizajnu 

C/a - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok   
 

2) Predložené práce v sekciách podľa čl. 2. ods.1  posudzujú poroty menované dekankou fakulty na návrh  

garantujúcich ústavov. Členmi porôt sú zástupcovia praxe, učitelia fakulty (garantujúcich ústav má v porote 

max. dvoch členov) a učitelia iných vysokých škôl. Porota má najmenej päť členov. Návrh na zloženie 

hodnotiacich komisií a tajomníka predkladá garantujúci ústav najneskôr do 30. mája kalendárneho roka. 

3) Porota volí z radov svojich členov predsedu.  

4) Tajomník poroty nemá právo hlasovať. 

5) Dekan pre nasledujúci akademický rok oficiálne vyhlási Cenu ŠTVOUČ na otvorení akademického roka. 

6) Termín odovzdávania prihlášok a prác do súťaže za akademický rok je podľa určenia harmonogramu 

 akademického roka, najneskôr však do 10. júna kalendárneho roka. 

7) Poroty posúdia práce a vyhlásia výsledky najneskôr do začiatku nasledujúceho akademického roka určeného 

 harmonogramom akademického  roka. 

8) Dekan odovzdá Ceny najneskôr do konca 1. semestra nasledujúceho akademického roka. 

9) Ceny sa odovzdávajú na vernisáži výstavy ocenených a odmenených prác, ktorú zabezpečí Ústav interiéru a     

 výstavníctva v spolupráci s tajomníkmi porôt. 

10) Prihlášky a práce študentov prijímajú tajomníci porôt. Vzor prihlášky je zverejnený na web stránke fakulty. 

11) Študent odovzdáva : 
  a/ ateliérové práce 

-  1 exemplár portfólia zo všetkých príloh  

-  1 hlavný výkres resp. poster práce rozmerov 700 x 1000  mm 

-  1 model (maketu) 
  b/  teoretické a seminárne práce 

-  1 exemplár práce 

12) Rokovanie porôt v oblastiach podľa čl. 2. ods.1, písm. a – g, je bez účasti súťažiacich študentov. 

13) Rokovanie poroty v oblasti podľa čl. 2. ods. 1, písm.  h sa uskutočňuje  formou prezentácie práce 

študentom. 
 

Článok 4 
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)  Finančné odmeny udelí dekan zo štipendijného fondu fakulty vo forme mimoriadneho motivačného štipendia. 

Výšku finančných odmien zverejní dekan do 31. júna. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

1)  Gestorské ústavy pre oblasti súťaže podľa čl. 2. ods. 1 pripravia podrobnejšie vykonávacie predpisy.                 
 
 V Bratislave  16.06.2016                        

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

                                                                                                                           dekanka  FA STU          


