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Životopis kandidátky na dekana FA 

Vzdelanie – kvalifikácia 
•	 Ing.	arch.	Fakulty	architektúry	SVŠT	v	Bratislave	(1983),	
•	 Dr.	(PhD.)	FA	STU	v	Bratislave	(1993)
•	 Habilitácia	FA	STU	(2001)
•	 autorizovaná	architektka	(2002)
Zamestnanie
•	 Projektový	ústav	obchodu	a	cestovného	ruchu	-	projektantka,	samostatná	projektantka,		
	 samostatná	výskumná	pracovníčka	(1983	–	90)		
•	 UHA	Bratislava	-	samostatná	projektantka,	externá	pracovníčka	(1990)
•	 FA	STU	–	odborná	asistentka	(1992	–	2001),	docentka	(2001	–	doteraz)
Riadice skúsenosti a činnosť v samospráve FA STU 
•	 prodekanka	FA	STU	(2002	–	2010)	
•	 štatutárna	zástupkyňa	dekana	(2006-2008)	
•	 dekanka	FA	STU	(od	16.9.	2010)	
•	 podpredsedníčka	Akademického	senátu	FA	STU	(1999-2002)
Zahraničné skúsenosti, väzba na externé akademické a odborné prostredie domáce
•	 členka		„Rady	reprezentantov“	AESOP		(2004	–	2008)
•	 členka	Poradného	výboru	pre	vzdelávanie	a	odbornú	prípravu	v	oblasti	architektúry
	 	(2006/C	68/03)	Rady	európskej	únie	(2006	–	2007)	
•	 expertka	za	Slovensko	v	Skupine	koordinátorov	–	podskupina	architektúra	v	rámci	
	 EK	pre	uznávanie	profesijných	kvalifikácií	(od	2010)
•	 reprezentantka	FA	STU	v	EAAE	a	v	sieti	ENHSA	(od	2010)
•	 koordinátorka	medzinárodných	edukačných	a	výskumných	projektov	za	FA,	
	 členka	rád	medzinárodných	vedeckých	a	odborných	konferencii
•	 študijné	pobyty	program	TEMPUS,	University	of	Newcastle	upon	Tyne	(1995,	1999)
Väzba na externé akademické a odborné prostredie domáce
•	 členka	VR	STU	(od	2010)
•	 členka	VaUR	FA	STU	(od	2002,	od	roku	2010	predsedníčka)	
•	 členka	VR	SvF	STU,	SvF	TUKE,	FZKI	PU
•	 členka	Predstavenstva	SKA	(2009	–	2011),	(od	2013)
•	 členka	odborných	porôt	-	CE.ZA.AR	(2002),	Ceny	Dušana	Jurkoviča	(2011),	Krištáľové	krídlo		
	 v	kategórii	architektúra	(2011	–	2013)
Pedagogické skúsenosti
•	 spolugrantka	ŠP	Urbanizmus	2.,	3.	stupňa	štúdia	(od	2004)	
•	 garantka	predmetov	vo	väzbe	na	urbanistickú	tvorbu	a	urbanistickú	ekonómiu
	 	a	manažment	
•	 organizátorka	letných	škôl,	workshopov,	domácich	a	zahraničných	(2000	–	2012),
	 	úspechy	študentov	–	Cena	prof.	Lacka	Pro-urbium	(2008,	2011,	2013)
Tvorivá činnosť
•	 ocenené	urbanisticko-architektonické	súťaže,	realizované	projekty	a	územné	plány
•	 výskum	orientovaný	na	oblasť	urbanistickej	tvorby	a	ekonómie	územného	rozvoja
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Oblasť pedagogiky
•												Komplexná	akreditácia	2014	-	odovzdanie	Akreditačných	spisov
•	 Analýza	pedagogického	procesu	a	sledovanie	kvality
•	 Ostrovy	uplatňovania	inovatívnych	foriem	výučby
•	 Zapájanie	architektov	z	praxe	do	výučby	ateliérovej	tvorby
•	 Optimalizácia	počtu	prijímaných	študentov
•	 Ponuka	širokého	spektra	aktivít
Oblasť vedy a tvorivej činnosti
•	 Cielené	sledovanie	výstupov	podľa	kritérií	AK	a	MŠ
•	 Vedecko-výskumné	centrum	STU	na	FA
•	 Motivačný	systém	hodnotenia	relevantných	výstupoV
Domáca a zahraničná spolupráca, PR
•	 Aktívna	účasť	na	významných	podujatiach	a	
	 v	profesijných	organizáciách
•	 Politika	zviditeľňovania	fakulty	cez	organizáciu	významných	podujatí
•	 Aktualizovaná	a	obsažná	webová	stránka	fakulty
•	 Inovované	fakultné	periodiká	a	publikácie	o	FA
•	 Rozšírené	spektrum	zahraničných	a	domácich	partnerov
Rozvoj fakulty 
•	 Postupná	rekonštrukcia	priestorov	fakulty,	zásobník	projektov	pre	ŠF
•	 Rekonštrukcia	detašovaného	pracoviska	v	Banskej	Štiavnici
Manažment
•	 Stabilizácia	organizačnej	štruktúry
•	 Informovanosť,	pravidlá	pre	zásadné	činnosti	na	fakulte
•	 Stanovenie	systému	priorít
•	 Podpora	aktívnych	zoskupení	zamestnancov	a	jedincov	
•	 Zriadenie	oddelenia	pre	manažment	projektov
Personálna politika
•	 Personálna	politika	garantujúca	úspešnú	akreditáciu
•	 Posilnenie	kvalifikačnej	štruktúry	fakulty
•	 Aktívna	politika	voči	úspešným	doktorandom
•	 Pôsobenie	osobností	z	praxe	
•	 Podporovanie	osobnej	iniciatívy	študentov	a	zamestnancov
Finančná politika
•	 Rozvojová	finančná	politika
•	 Primerané	úspory
•	 Efektívnejšie	a	reálnejšie	hodnotenie	pedagogických	a	VV	výkonov
•	 Vyčlenenie	prostriedkov	pre	podporu	významných	celo	fakultných	aktivít
•	 Získavanie	finančných	prostriedkov	z	operačných	programov

Čo sa podarilo zo zámeru z roku 2010 ?
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Východisko pre kontinuitu a inováciu
Vízia

Kandidatúra	na	dekanku	sa	spája	s	vedomím	zodpovednosti	k	inštitúcií,	úcty	k	osobnostiam,	ktoré	
na	 fakulte	 pôsobia	 a	 pôsobili	 a	 s	 víziou	 posilnenia	 kvality	 a	 konkurencieschopnosti	 inštitúcie.	
Kreatívna	podstata	študijných	programov	a	odborov:	Architektúry	a	urbanizmu,	Dizajnu	a	Krajin-
nej	a	záhradnej	architektúry	je	potenciál,	ktorý	hodlám	zásadnejšie	zúročiť	pre	prospech	študen-
tov,	pedagógov,	vedeckých	a	ďalších	pracovníkov,	celkový	rozvoj	a	imidž	fakulty.
Motto
Potenciál kreativity, silné osobnosti, úspešní jednotlivci, funkčné tímy = silná fakulta
•	 Inšpiratívne	tvorivé	prostredie	-	príležitosti	pre	všetkých	-		študentov,	pracovníkov
•	 Úspešní	kolegovia,	študenti,	úspešné	tímy	–	ich	podpora,	uznanie,	nasledovanie
•	 Podpora	osobnej	iniciatívy	študentov	a	zamestnancov
•	 Osobný	záujem	je	záujmom	tímu	a	fakulty
•	 Zodpovedný	prístup	voči	sebe,	študentom,	kolegom	-	kvalita	odvedenej	práce
Oblasť pedagogiky
•	 Sústavný	dialóg	o	metodike	výučby,	systematické	sledovanie	kvality	výučby
•	 Efektívne	a	inovatívne	formy	pedagogického	procesu,	ťažiskovo	ateliérov
•	 Racionalizácia	výkonov	v	pedagogickom	procese
•	 Pokrytie	predmetov	študijnou	literatúrou
•	 Rozsiahlejšia	realizácia	kurzov	celoživotného	vzdelávania
Oblasť vedy a tvorivej činnosti
•	 Zvyšovanie	kvality	a	rozsahu	vedeckých	a	umeleckých	výstupov
•	 Orientácia	na	vybraté	priority	vedy	a	techniky	-	na	úrovni	ústavov	a
	 	celej	fakulty
•	 Zapájanie	sa	do	univerzitných	vedeckých	projektov	ŠF,	projektov	
	 Horizont	2020
•	 Úspešnosť	edukačných	a	kultúrnych	projektov
Domáca a zahraničná spolupráca, PR
•	 Sústavné	zviditeľňovanie	fakulty	doma	i	v	zahraničí
•	 Systematické	vydávanie	publikácii	o	fakulte
•	 Rozšírenie	pôsobenia	zahraničných	lektorov
•	 Pokračovanie	v	rekonštrukcii	priestorov	fakulty	v	duchu	kreatívnej	školy
•	 Podpora	spolupráce	so	strategickými	odbornými	partnermi
Manažment a riadenie fakulty
•	 Užšia	previazanosť	vedenia	s	pracovníkmi	a	študentmi
•	 Manažment	na	princípe	kreatívneho	tímu
•	 Zlepšenie	spolupráce	medzi	jednotlivými	ústavmi
Personálna politika
•	 Vyvážená	veková	a	kvalifikačná	štruktúra	v	rámci	fakulty	a	ústavov
•	 Funkčný	systém	garantovania	ŠP	a	predmetov
•	 Účinná	väzba	-	profesor,	docenti,	asistenti,	doktorandi
•	 Ocenenie	a	odmenenie	kvality	práce	ako	prostriedok		motivácie	zamestnancov
Finančné hospodárenie
•	 Prerozdeľovanie		finančných	prostriedkov	na	ústavy	podporujúce	kooperáciu	ústavov
•	 Aktívna	finančná	politika	–	vhodne	investované	prostriedky	prinášajúce	zdroje


