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Fakulta architektúry STU

Sumár úprav študijného programu Dizajn
/ako na zápisy Bc. a Mgr. art. 21/22/

Táto prezentácia má informatívny charakter a slúži najmä pre študentov na získanie prehľadu o zmenách v štúdiu dizajnu na FAD STU v Bratislave platných od 
septembra 2021. Presné pokyny k zápisom pre akad. rok 2021/22 a interné predpisy k uznávaniu predmetov z doterajšieho štúdia, prípadne iné špecifické podmienky 
k úspešnému absolvovaniu štúdia budú oficiálne komunikované prodekankou pre vzdelávanie, resp. študijným oddelením alebo prostredníctvom garantov ŠP Dizajn. 
Informatívnu prezentáciu pripravil Ústav dizajnu FAD STU v auguste 2021.
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Fakulta architektúry STU

Čo máme na mysli pod úpravou ŠP

#
#
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Fakulta architektúry STU

Hlavné princípy úprav ŠP Dizajn
● 1R - 3R dôraz na získanie elementárnych vedomostí                     

a zručností v rámci odboru
○ viac kresby, viac modelovania, viac dielní, viac 

digitálnych nástrojov tvorby
○ ateliéry podporené tématickými seminármi 
○ strojárske predmety zmenia obsah a formu 

výučby, t.j. viac dielenských cvičení, prepojenie 
teórie s ateliérovými zadaniami, noví pedagógovia

○ deskriptívna geometria viac výtvarne
● 4R 

○ osobná špecializácia v rámci PVP /aj v 3R/ a BP
○ ateliérový seminár zameraný na tímovú prácu
○ odborná prax 8 týždňov za celé štúdium

● 5R - 6R
○ silná personalizácia štúdia (VAT + semináre, PVP)
○ viac interdisciplinárnych presahov

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium

produktový 
a priemyselný dizajn

interiérový dizajn

digitálny dizajn

#
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Fakulta architektúry STU

Postupná špecializácia

Bakalárske štúdium - 4 ROKY Magisterské štúdium - 2 ROKY

Všeobecný prehľad Personalizácia

#
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Fakulta architektúry STU

Postupná špecializácia

Bakalárske štúdium - 4 ROKY Magisterské štúdium - 2 ROKY

Personalizácia

Prakticky to pre vás znamená, že v 1R a 2R budete naozaj intenzívne 
pracovať na získaní základných dizajnérskych vedomostí a zručností, aby 
ste už od 3R výberom vertikálneho ateliéru a odporúčaných povinne 
voliteľných predmetov mali na čom stavať a ďalej formovať svoju 
dizajnérsku osobnosť podľa vlastných daností či preferencií. 

Aj preto vám od septembra 2021 ponúkane nové predmety produktového, 
priemyselného, interiérového a digitálneho zamerania. 

Široká je aj paleta výberových predmetov - môžete si vyberať skutočne 
akékoľvek z dizajnu, z architektúry a dokonca z iných fakúlt či mimo STU. 

#
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Fakulta architektúry STU

Podmienky absolvovania štúdia
Minimálny počet ECTS ostáva rovnaký: 

● Počet kreditov za 4 ročné štúdium - 240 Kreditov/ECTS, 30 ECTS za semester
● Počet kreditov za 2 ročné štúdium - 120 Kreditov/ECTS, 30 ECTS za semester

Mení sa pomer kreditov za povinné/ povinne voliteľné/ výberové predmety: 

● Bc: povinné predmety 208 ECTS/ povinne voliteľné predmety 5 ECTS/  výberové predmety 27 ECTS
● Mgr.art.: povinné predmety 96 ECTS/ povinne voliteľné predmety 12 ECTS/  výberové predmety 12 ECTS 

Mení sa forma štátnej skúšky Bc. aj Mgr. art.: 

● Budú spolu s obhajobami záverečných prác v máji/ júni (bližšie info sa dozviete v rámci akad. roka 2021/22).
● V odporúčaných študijných plánoch preto po novom nájdete iba riadky 1_BP_D Bakalárska práca (20 ECTS)/ 2_DP_D 

Diplomová práca (25 ECTS) - otázky z dejín umenia, dizajnu, konštrukcí, technológí, podmieňujúcich vzťahov v dizajne 
alebo teórie a metodológie dizajnu absolvujete v rámci toho istého predmetu spolu s obhajobou práce.

● K obhajobám bude rovnako ako doteraz potrebné priložiť portfólio vašich prác (bližšie info taktiež dostanete).

#
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Fakulta architektúry STU

Garanti ŠP Dizajn
V prípade potreby sa na nich pokojne môžete obrátiť s otázkami ku štúdiu - prof. Kotrádyová a doc. Jelenčík sú hlavnými garantmi 
príslušných stupňov štúdia, kontakt: veronika.kotradyova@stuba.sk, branislav.jelencik@stuba.sk   

 
Bc. štúdium: 

Jelenčík Branislav, doc. Ing. ArtD.

Lukáč Milan, doc. akad. soch.

Daniel Peter, doc. Ing. arch. PhD.

Lipková Michala, Mgr. art., ArtD.

Uhrík Martin, doc. Mgr. art., PhD.

Mgr.art. štúdium: 

Kotradyová Veronika, prof. Ing., PhD.

Lukáč Milan, doc. akad. soch.

Daniel Peter, doc. Ing. arch. PhD.

Jelenčík Branislav, doc. Ing. ArtD.

Uhrík Martin, doc. Mgr. art., PhD.

#
mailto:veronika.kotradyova@stuba.sk
mailto:branislav.jelencik@stuba.sk
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Fakulta architektúry STU

Vertikálne ateliéry 

#
#
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Fakulta architektúry STU

Čo nové vo vertikálnych ateliéroch?

Bc.
NOVÝ VA pre 4. ročník/ zameranie ID 
 
Ateliér Kotradyová / Kočlík

3. - 4./ zameranie PD

Ateliér Baláž

Ateliér Humaj 

Ateliér Králik

Ateliér TR1MTAB 

Ateliér MX.LAB 

Ateliér Paliatka

Mgr.art.
NOVÝ VA pre 1. - 2. ročník/ zameranie DD

Ateliér Uhrík

1. - 2./ zameranie PD/ ID

Ateliér Baláž 

Ateliér Humaj 

Ateliér Králik

Ateliér TR1MTAB 

Ateliér MX.LAB 

Ateliér Paliatka

Ateliér Kotradyová / Kočlík

#
https://www.fa.stuba.sk/va-kk.html?page_id=8096
https://www.fa.stuba.sk/va-balaz.html?page_id=8068
https://www.fa.stuba.sk/va-humaj.html?page_id=8089
https://www.fa.stuba.sk/va-kralik.html?page_id=8061
https://www.fa.stuba.sk/tr1mtab.html?page_id=8012
https://www.fa.stuba.sk/mx-lab.html?page_id=8075
https://www.fa.stuba.sk/va-paliatka/virtualny-prieskum-ls-2020-2021-1.html?page_id=9466
https://www.fa.stuba.sk/va-datalab.html?page_id=7054
https://www.fa.stuba.sk/va-balaz.html?page_id=8068
https://www.fa.stuba.sk/va-humaj.html?page_id=8089
https://www.fa.stuba.sk/va-kralik.html?page_id=8061
https://www.fa.stuba.sk/tr1mtab.html?page_id=8012
https://www.fa.stuba.sk/mx-lab.html?page_id=8075
https://www.fa.stuba.sk/va-paliatka/virtualny-prieskum-ls-2020-2021-1.html?page_id=9466
https://www.fa.stuba.sk/va-kk.html?page_id=8096
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Fakulta architektúry STU

Zadávanie tém ateliérových prác a výber VA

VERTIKÁLNE ATELIÉRY 3.-.6. roč.: 

1. kolo výberu tém -14.9.2021- 8,00-12,00h 
2. kolo výberu tém -14.9.2021 od 16,00h

Budete vopred informovaní o termíne úvodnej prezentácie aktuálnych tém VA na ZS 2021/22, ako aj o podmienkach zapisovania 
sa do VA cez AIS.

ROČNÍK 1. a 2. Bc.: 

témy Vašich zadaní Vám budú oznámené v 1. týždeň semestra

#
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Fakulta architektúry STU

Odporúčané študijné plány 2021/22

#
#
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Fakulta architektúry STU

Odporúčané študijné plány pre akad. rok 2021/22
● Bakalárske štúdium Dizajn Bc.
● Magisterské štúdium Dizajn Mgr.art.

Prezentované odporúčané študijné plány vznikli na základe prepočtu kreditov z doteraz odštudovaného štúdia, t.j. “párovaním 
predmetov”. Našim cieľom je zabezpečiť vám v prvom rade plynulý prechod do ďalšieho ročníka:) 

V prípade povinných predmetov, ktoré po úpravách ŠP prešli ako odporúčané do iného ročníka štúdia alebo vznikli ako úplne nové,  vám 
ponúkame ich zápis v akad. roku 2021/22. Napr.: 

● Existujúci povinný predmet Dejiny techniky sa zo 4R dostal do 2R. Vy ste ho však ako druháci neabsolvovali. Aby ste o nič neprišli, 
bude zaradený do vášho odporúčaného študijného plánu pre akad. rok 21/22 v 3R alebo 4R ročníku štúdia. 

● Novými povinnými predmetmi v 2R sú Dizajnérska kresba a vizuálny jazyk I - II. Ak ste vo vašom doterajšom štúdiu neabsolvovali 
bývalú Dizajnérsku kresbu I - II (PVP) budú vám nové predmety odporúčané ako výberové (VP) pre akad. rok 21/22. 

Týmito prepočtami a úpravami odporúčaných študijných plánov vzniká v akademickom roku 2021/22 potreba odučiť niektoré predmety 
naraz väčšiemu počtu študentov, prípadne budú otvorené v oboch semestroch, aby ste sa mali možnosť vystriedať. Vopred vám 
ďakujeme za váš aktívny prístup a pochopenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte! 

 

#
https://drive.google.com/file/d/16zNZFgwi7N7NOZVcBfTW22bL5P-qAtUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h262qz11M90JuRvmfJhwrnUWyIcCwSbY/view?usp=sharing
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Fakulta architektúry STU

Plán štúdia pre nových prvákov Bc. a Mgr. art.
Odporúčaný študijný plán pre nových prvákov nepodlieha tzv. párovačke predmetov. Nájdete ho tu:

● bakalárske štúdium
● magisterské štúdium

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú prístupné cez AIS v sekcii Katalóg predmetov. 

● zadajte názov predmetu
● vyberte akademický rok 2021/2022

#
https://drive.google.com/file/d/16m0PxX5LaF73xWCowNVleMowPh4z3q5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XY0qZP84rbeo590LEl67kVTNqb60FMAd/view?usp=sharing
https://is.stuba.sk/katalog/


14

Fakulta architektúry STU

Ako si vyberať predmety

#
#
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Fakulta architektúry STU

Základný princíp výberu Mgr. art. predmetov
● preferované zameranie (PD/ ID/ DD) - volíte výberom VA,
● ateliérové semináre - každý pedagóg vás v rámci zamerania naučí špecifickému prístupu k dizajnérskému problému, 

o.i. k ateliérovým témam si budete potrebovať osvojiť aj nové špecifické vedomosti a zručnosti, preto po novom 
budete väčšinu hodín ateliérových seminárov absolvovať pod vedením vášho ateliérového vedúceho, 

● povinne voliteľné predmety (PVP) - sú kľúčové pre preferované zameranie, vyberajte si ich prosím na základe vášho 
VA (pri každom predmete nájdete odporúčané pre PD, ID alebo DD), 

● možnosti kombinácie PVP - ak by ste však predsa len chceli kombinovať, všetky PVP nájdete aj na zozname 
výberových predmetov (VP) odporúčaných pre magisterský stupeň ŠP dizajn. Rozlišujte však prosím pri zápise kód 
predmetu (všetky výberové predmety sa začínajú “X”), je to dôležité pre správne započítanie kreditov, 

● možnosti kombinácie VA - ak v 5R ešte neviete, akým smerom sa chcete profilovať, pokojne si môžete v ZS zvoliť 
napr. VA PD, v LS pokračovať VA ID a v 6R riešiť diplomovú prácu vo VA DD. Je však dôležité, aby ste v 6R boli už oba 
semestre v tom istom VA. Benefitom užšej špecializácie je aj možnosť ísť do hĺbky. Ak by ste sa rozhodli pre takúto 
“ochutnávku VA” dbajte na kombinácie vhodných podporných predmetov z ponuky PVP/ VP, 

● výberové predmety (VP) - sumárny zoznam D, A, AU nájdete tu - pravidlom je v podstate iba to, že nemôžete 
absolvovať jeden predmet dvakrát. Pozor, niektorým predmetom sa zmenili názvy, preverte si prosím prípadnú 
duplicitu vopred u garanta/ na študijnom oddelení, 

● bloková výučba - novinkou bude aj postupný prechod na blokovú výučbu niektorých predmetov, t.j. každý druhý 
týždeň viac hodín, alebo intenzívny týždeň a pod. (viac info sa dozviete od konkrétnych pedagógov, kľudne sa pýtajte:)

#
https://drive.google.com/file/d/14BO6ZppxAN9gtKOxMokHx6xMA4ENI__F/view?usp=sharing
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Fakulta architektúry STU

Na čo si dať pozor pri výbere Bc. predmetov
● duplicita predmetov: platí najmä pre 3R a 4R - dajte pozor, aby ste si pri výbere PVP a VP v akad. roku 2021/22 

vybrali skutočne predmety, ktoré sú pre vás nové. Niektoré len zmenili svoj názov a vy ich už máte odchodené. 
● uznávanie predmetov: už absolvované predmety sa vám budú pochopiteľne “párovať”. Nebojte sa, doteraz získané 

kredity nestratíte. Ide však o komplexný proces, kde budeme veľmi radi za vašu súčinnosť a radšej “dvojitú kontrolu”:)
● nové predmety: ak by ste mali pocit, že máte po spárovaní doteraz odštudovaného na výber z ponuky VP už iba niečo, 

čo vám nesedí, kľudne siahnite po zozname výberových predmetov z architektúry a urbanizmu al. našich 
magisterských VP. Ak si VP predmet z magisterského stupňa vyberiete už na prvom stupni štúdia, je potrebné si len 
neskôr dať opäť pozor na duplicity. Každý predmet je možné odchodiť iba raz:)  

● nový VA: vertikálny ateliér Kotradyová Kočlík bude od septembra 2021 fungovať aj na bakalárskom stupni (4R). Ak by 
ste chceli riešiť tému z nábytkového/ interiérového dizajnu, určite vám odporúčame VA kombinovať s PVP Vybrané 
kapitoly k vertikálnemu ateliéru I-II: Navrhovanie interiéru a Základy priestorového navrhovania

● digitálny dizajn: je novinkou najmä na magisterskom stupni. V ponuke PVP/ VP na bakalárskom stupni však nájdete 
prvú lastovičku, predmet Výpočtové nástroje tvorby. Pod vedením doc. Mgr. art. Martina Uhríka, PhD. sa budete môcť 
profilovať týmto smerom a riešiť témy na pomedzí architektúry a dizajnu v digitálnom prostredí s presahmi do VR. 

● cudzí jazyk: rozšírili sme pre vás možnosť ďalšieho štúdia anglického jazyka. Výberový predmet Cudzí jazyk III by mal 
byť príležitosťou konverzovať na odborné témy a rozšíriť si svoju slovnú zásobu prezentujúc seba či svoje práce napr. 
reakciou na pracovnú ponuku v cudzom jazyku. 

● bloková výučba - novinkou bude aj postupný prechod na blokovú výučbu niektorých predmetov, t.j. každý druhý 
týždeň viac hodín, alebo intenzívny týždeň a pod. (viac info sa dozviete od konkrétnych pedagógov, kľudne sa pýtajte:)

#
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Fakulta architektúry STU

Špecifické otázky k zápisu predmetov v akad. roku 21/22
● FN/FX v doterajšom štúdiu: ak potrebujete v akad. roku 2021/22 niektorý predmet opakovať, bude to pochopiteľne 

možné. Váš zápis však odporúčame konzultovať so študijným oddelením. K dispozícii Vám sú aj hlavní garanti ŠP 
Dizajn - pre bakalársky stupeň štúdia je to doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. a pre magisterský prof. Ing. Veronika 
Kotrádyová, PhD. 

● Chýba vám už iba obhajoba záverečnej práce: váš zápis v akad. roku 2021/22 bude potrebné riešiť naozaj svedomito, 
aby vám určite sedel sumárny min. počet kreditov potrebný na ukončenie štúdia (Bc. 240 ECTS/ Mgr.art. 120 ECTS). 
Ďalšou dôležitou informáciou pre vás je priebeh obhajoby záverečnej práce. Mení sa forma štátnej skúšky Bc. aj Mgr. 
art. preto sa prosím určite aktívne informujte na študijnom oddelení, prípadne v špecifických prípadoch (napríklad 
individuálneho študijného plánu) u pani prodekanky pre vzdelávanie.

● ERASMUS + mobility: ak plánujete vycestovať v akad. roku 2021/22 na študijný pobyt v zahraničí, myslite prosím na 
to, že sa vám po vašom návrate bude párovať odštudované zahraničné predmety so študijným plánom ŠP Dizajn FAD 
STU platným od septembra 2021. Nakoľko oproti akad. roku 2020/21 nastali zmeny, skontrolujte si prosím ešte v 
úvode vášho štúdia v zahraničí, či vám sedí váš Learning agreement. Ak by ste mali otázky, pani Kaločajová Vám bude 
určite k dispozícii.        

#
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Fakulta architektúry STU

Začíname 20. septembra 2021.
Tešíme sa na Vás!

#
#
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Fakulta architektúry STU

Zimný semester 

01. 09. 2021 - 13. 02. 2022

úvod do štúdia 02. 09. 2021 – 18. 09. 2021

slávnostné otvorenie akademického roka 20. 09. 2021

výučba 20. 09. 2021 - 18. 12. 2021

zimné prázdniny 20. 12. 2021 - 31. 12. 2021

skúškové obdobie 03. 01. 2022 - 12. 02. 2022

Letný semester

14. 02. 2022 - 31. 08. 2022

výučba 14. 02. 2022 - 14. 05. 2022

skúškové obdobie 16. 05. 2022 - 25. 06. 2022

letné prázdniny 27. 06. 2022 - 31. 08. 2022

Rámcový harmonogram akademického roka 2021/22

#

