prof. Ing. arch. Pavel GREGOR, PhD.
profesijný životopis kandidáta na dekana
Dátum a miesto narodenia:
10. 01. 1956, Bratislava

Vzdelanie:
2010 – menovanie prezidentom SR za profesora v odbore Architektúra
2002 – Fakulta architektúry, mimoriadny profesor
1999 – Fakulta architektúry STU: docent
práca: Obnova historických mestských priestorov
1987 – Fakulta architektúry SVŠT: CSc. (PhD.)
práca: Regenerácia historických súborov – mestských blokov, školiteľ.: prof. M. Bašo
1981 – Fakulta architektúry SVŠT: Ing. arch., s vyznamenaním, Cena rektora SVŠT
práca: Obnova meštianskych domov na Mariánskom nám. v Žiline, vedúci práce
prof. D. Majzlík
Zamestnanie:
2012 – 18: FA STU - vedúci Detašovaného pracoviska FASTU a Centra ARCHA v Banskej
Štiavnici
2014 – 15: FA ČVUT Praha: Vedúci ateliéru GREGOR, Ústav památkové péče
2011 – 18: FA STU – vo funkcii profesora, garant PhD. študijného programu
„Architektúra“
2006 – 11: FA STU – vo funkcii profesora, garant, resp. spolugarant PhD. študijného
programu „Obnova architektonického dedičstva“
2002 – 06: FA STU – prodekan pre rozvoj a ľudské zdroje
1995-2002: FA STU – vedúci Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí
1990 – 91: FA STU – prodekan pre štúdium
1986 – 95: FA STU Bratislava – pedagogický pracovník
1981 :
Stavoprojekt Bratislava, Ateliér rekonštrukcií pod vedením Ing. arch. Šteflíčka
a Ing. arch. Chudomelku

Odborné zameranie:
V umelecko-tvorivej oblasti je autorom a spoluatorom viac ako 30 realizovaných
architektonických diel a schválených ÚP dokumentácií a projektov (aj v zahraničí), viac ako
27 urbanistických a architektonických štúdií, 6 ocenených a odmenených súťaží (aj
v zahraničí), 14 výstav (2 v zahraničí). Je nositeľom ceny CE-ZA-R za architektúru za rok
2007 (v kategórii interiér) a ceny Ministerstva kultúry SR "Fénix" za Pamiatku roka (2011) a
ocenenia Profesor roka STU Bratislava (2015). Je predsedom Pamiatkovej rady MK SR,
od roku 2015 prezidentom ICOMOS Slovensko.
Pedagogická a odborná činnosť je zameraná na problematiku ochrany a obnovy
architektonického dedičstva, vrátane novej architektonickej tvorby v historickom prostredí.
Postavil koncepciu, vrátane metodiky a obsahu, špecializovanej výučby problematiky obnovy
architektonického dedičstva na Fakulte architektúry STU Bratislave.
V pedagogickej oblasti spolupracuje s príbuznými pracoviskami v Aténach, Krakove, Varšave,
Florencii, Leuvene (Belgicko), Bournemouth (Veľká Británia) a Raleigh (USA), kde aj
pôsobil v rámci stáží a prednáškových pobytov. Bol externým prednášateľom FA ČVUT
Praha pre Kurzy památkové péče (Telč, ČR) a vedúcim Ateliéru GREGOR na FA ČVUT
Praha. Je autorom knihy : Dobrodružstvo pamiatok, spoluautorom knihy: Strešné krytiny na
Slovensku v minulosti, autorom kapitol v knižných publikáciách a viacerých učebných
pomôcok a skrípt.
Svoje dlhoročné poznatky uplatňuje v posudzovateľskej a expertnej činnosti pre štátne
a odborné inštitúcie doma aj v zahraničí (expertízne posudky pre Sekretariát ICOMOS v Paríži
– zápis vybraných lokalít na Listinu svetového kultúrneho dedičstva). Publikuje v odbornej
a vedeckej tlači aj v zahraničí. Prednášal na viac 35 konferenciách, z toho 19 v zahraničí.
Je aktívny v prepájaní pedagogického procesu a praxe (Projekt dočasnej pešej zóny na
Trojičnom nám. v Banskej Štiavnici, MÚ Banská Štiavnica 2018), je zapojený do riešenia
významných medzinárodných vedecko-výskumných grantov (DANube Urban Brand - a
regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural
identity and solidarity, Interreg, 2017/19, APVV: Common urban values of historic towns in
the Danube Region - 2017/18, HIDDEN TREASURES IN CENTRAL EUROPE - Interreg
Central Europe - 1019/21 - zodp. riešiteľ za SR)

V Bratislave, 22. 4. 2018

