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Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

 
 

                           V Bratislave 13.07.2020 
číslo: 2_2020 

 
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9  ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave dňa 16.06.2020 schválil na svojom zasadnutí dňa 
13.07.2020 nasledovný vnútorný predpis Fakulty architektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, ktorým sa v súlade s § 33 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 
vydáva nasledovný 
 

Dodatok číslo 2  
k Štatútu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
 
Štatút Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválený 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 21.04.2008 v znení 
dodatku číslo 1 schváleného Akademickým senátom STU 28.04.2014 (ďalej tiež ako „Štatút 
FA STU“) 
 

sa mení a dopĺňa  
 

takto: 
 

Článok I. 
 

1. V článku 1 bod 1 sa v prvej vete za slovo „architektúry“ vkladajú slová „a dizajnu“ 
a skratka „FA STU“ sa nahrádza skratkou „FAD STU“. 

 
2. V článku 1 body 2 až 6 znejú: 

„(2) Názov fakulty v štátnom jazyku je „Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“. 
(3) Názov fakulty v anglickom jazyku je „Faculty of Architecture and Design Slovak 
University of Technology in Bratislava“. 
(4) Skrátený názov fakulty v štátnom jazyku je „ FAD STU v Bratislave“. 
(5) Skrátený názov fakulty v anglickom jazyku je „FAD STU Bratislava“. 
(6) Používaná skratka v štátnom i anglickom jazyku je „FAD STU“.“. 
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3. Slová „Fakulta architektúry“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte Štatútu FA STU 
nahrádza slovami „Fakulta architektúry a dizajnu“ v príslušnom tvare. 

 
4. Skratka „FA STU“ sa v celom texte Štatútu FA STU nahrádza skratkou „FAD STU“. 

 
 

Článok II. 
 

1. Tento Dodatok číslo 2 k Štatútu FA STU bol schválený Akademickým senátom Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 16.06.2020. 

 
2. Tento Dodatok číslo 2 k Štatútu FA STU bol schválený Akademickým senátom 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 13.07.2020. 
 

3. Tento Dodatok číslo 2 k Štatútu FA STU nadobúda platnosť dňom schválenia 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a účinnosť 
01. septembra 2020. 

 
 
 
 
 

...............................................................  ............................................................ 
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.   prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
predseda Akademického senátu   dekan 
Fakulty architektúry     Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity    Slovenskej technickej univerzity  
v Bratislave      v Bratislave 
 
 
 
 
...............................................................  
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
predseda Akademického senátu  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 

 


