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Usmernenie ku konaniu  a priebehu prihlasovania ateliérových prác na Cenu Dekana, 

resp. jednotlivé ceny na FA STU počas epidémie COVID 19 – prechodné a výnimočné opatrenia s 

cieľom prispieť k zníženiu rizika nákazy 

 

 

-Cena dekana pozostáva z:  

CENA DEKANA 
prihlásenie do 

classroomu 
dátum odovzdania prihlášky a 

práce 
zastrešujúci 

ústav 

Cena prof. Vilhana 
skiumcg 9. júna 2020 UIV 

Cena prof. Karfíka 
jfmptwk 9. júna 2020 UAOB 

Cena prof. Kodoňa 
cjnz7q7 9. júna 2020 UUUP 

Cena prof. Hrušku 
s4cpvhp 9. júna 2020 UUUP 

Cena prof. Chrobáka 
3ymgzvj 9. júna 2020 UKAIS 

Cena prof. Piffla 
75p36ay 9. júna 2020 UDTAOP 

Cena za dizajn 
xyofhn5 9. júna 2020 UD 

 

 

-prihlasovanie študentských prác z FA STU vypracovaných počas akad. r. 2019/2020 do jednotlivých 

kategórií je dobrovoľné a každý študent samostatne prihlasuje svoju ateliérovú /vo výnimočných 

prípadoch aj seminárnu/ prácu prostredníctvom prihlášky v pripravenej excelovskej tabuľke, ktorej link 

bol študentom dňa 13.5.2020 zaslaný na adresy v AIS a ktorá je spoločne zdielaná.  Nekompletne/zle 

vyplnená prihláška nebude akceptovaná. Link: 

https://drive.google.com/file/d/1KBTtSQo0WA8LkCc6iX8LG-lSvVZFkjeR/view?usp=sharing 

 

-prihlasovanie študentských prác je najneskôr do 09.06.2020 

 

-študenti svoje prihlásené práce zasielajú na pridelené classroom-y pre jednotlivé kategórie, ktorých 

prihlasovací kód im bol zverejnený 

 

https://drive.google.com/file/d/1KBTtSQo0WA8LkCc6iX8LG-lSvVZFkjeR/view?usp=sharing
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-Prihlásené práce-ich portfólio, plagát 70/100 vo vysokom rozlíšení a plagát A3 v nižšom rozlíšení 

zasielajú prihlásení študenti do prác triedy v jednotlivých classroom-och najneskôr do 9.6.2020 do 

23:59h. Neskoršie odovzdané práce nebudú akceptované. Práce sa odovzdávajú výlučne len 

v elektronickej verzii /aj za zimný semester 2019/2020/. Tieto práce budú k dispozícii pre všetkých 

členov komisie. 

 

-komisie pre jednotlivé kategórie musia zasadať najneskôr do 17.6.2020 

 

-jednotlivé komisie stanovuje garantujúci ústav a musia mať min. 3členov a tajomníka. v súčasnej 

situácii je možné zložiť komisiu iba/aj z pedagógov pôsobiacich na FA STU. 

 

-organizáciu Ceny dekana 2019/2020 zastrešuje vedenie FA STU  

 

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.   Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

prodekan pre vzdelávanie    dekan FA STU 


