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prípravné aktivity
(2013 - 2016)



Ateliér 1: UIA competition Durban

Pedagogika
2013

Výstava a súťaž študentských esejí: Urbanizmus 21. 
storočia 
https://urbanizmus21.wordpress.com/vystava-u21/

Výskum
2014

"Urban Safety Workshop" 
kooperácia s UN-Habitat, JKUAT Nairobi a ETSA 
Madrid
organizované architektami SLLA 

Slovakaid 1 
2015
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"Urban Safety Workshops" Workshop Bratislava, 25-29 April 2016



"Urban Safety Workshops" Workshop Nairobi 07 - 15 January 2017



1. miesto medzinárodná súťaž UN-Habitat  2017 (Nyeri Slum): Študenti: O. Nováček, Marek, T. Pozdech 



Window 9aktivity 2013 - 2016



"Challages of Contemporary 
Urban Planning" 
(2016 - 2018)



Window 11

Povinnou súčasťou (a deklarovanie kvality 
pinášaných tém) je zapojenie parnerov z 
rôznych krajín (ideálne zo zoznamu 
"partnerských krajín" Slovenskej medzinárodnej 
rozvojovej spolupráce, resp. krajín určených 
Stratégiou rozvojovej spolupráce EŮ, resp. 
Slovenskej republiky.

KABUL POLYTECNIC UNIVERSTIY, 
AFGANISTAN
NEWCASLTE UNIVERSITY, VEĽKÁ BRITÁNIA
STU BRATISLAVA

Partneri projektu



Window 12

SAMRS / Slovakaid je zriadenená 
Ministerstvom vnútra SR od roku 2007, s 
cieľom realizovať aktivity Slovenskej republiky 
zamerané na pomoc a podporu rozvojových 
krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za 
globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov 
takýmto spôsobom napomôcť.

Slovenská 
agentúra pre 
rozvojovú 
spoluprácu 



Window 13

” ...začlenenie princípov a tém globálneho rozvojového vzdelávania 
do vzdelávacích programov na vysokých školách. 

Projekt je zameraný na inováciu študijných predmetov v oblasti 
územného plánovania v medzinárodnom kontexte, s cieľom zahrnúť 

nové témy plánovania a tvorby miest v kontexte globalizovanej 
ekonomiky a rapídne sa urbanizujúceho sveta 21. storočia.”

Ciele
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Študenti prostredníctvom porovnania viacerých typov území s rôznou 
kvalitou urbanistickej štruktúry budú mať za cieľ skúmať vplyv globálnych 
procesov pri vzniku týchto lokalít, ich socio-ekonomické, kultúrne a 
environmentálne charakteristiky a aplikačne hľadať možné nástroje 
adresovania akútnych problémov a dlhodobého udržateľného rozvoja. 

Workshop 1

Rozšírenie výučby o témy, ktoré vo výučbe v oblasti urbanizmu a často 
absentujú: sociálna, ekologická a ekonomická udržateľnosť sídiel, reziliencia 
urbánnych štruktúr, rozvojové krajiny, neformálne osídlenia a slumy, 
prírastkové bývanie, participatívne plánovanie, kolaboratívne plánovanie atď

Inovácia vo výučbe predmetov

.01

Workshop má za cieľ nastaviť metodiku výučby vybraných urbanistických 
predmetov v oblasti rozvojového vzdelávania,  s dôrazom na transfer skúseností 
získaných z prebiehajúceho projektu z univerzity na SK na univerzitu v Afganitane.

Workshop 2

Aktivity

.02

.03
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Inovácia vo výučbe predmetov

V akademických rokoch 2016/17 a 2017/18 boli zapojené najmä predmety

Urbanizmus 1 (2017/18)
Ateliér 1 urbanistická tvorba (2017/18)
Ateliér V - urbanistické navrhovanie (2017/18)
Urbanistická ekonómia (2016/17)
Ateliérový seminár 1 (2016/17)

Rozšírenie výučby o témy, ktoré vo výučbe v oblasti urbanizmu a často 
absentujú: sociálna, ekologická a ekonomická udržateľnosť sídiel, reziliencia 
urbánnych štruktúr, rozvojové krajiny, neformálne osídlenia a slumy, 
prírastkové bývanie, participatívne plánovanie, kolaboratívne plánovanie atď

.01
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Druhá časť zadaní sa venuje problematike 
dopadov urbanistických zásahov. Skúmame 
zásahy od veľkých modernistických zásahov, ktoré 
na novo vybudujú celé mestské štvrte, až po 
pomalé, spontánne transformácie degradovaných 
š t ruktúr, ktoré iniciujú napríklad akt ivi ty 
kreatívneho priemyslu. Sledujeme, ako tieto 
procesy ovplyvňujú vývoj ceny nehnuteľností a 
pozemkov v okolí, a ako sa tieto reflektujú na 
sociálnej skladbe a adaptácií životných štýlov 
obyvateľov dotknutých lokalít. 
Cie ľom zadaní je porozumenie, že ve ľa 
ekonomických plusov má mnohokrát o to viac 
sociálnych mínusov. Pracujeme s termínom 
"gentrifikácie" a jej riadenej kontroly tak, aby vo 
výs ledku zosta l i v meste ž i vé š tv r te s 
diverzifikovanou skladbou obyvateľstva, dostupné 
pre každého. 

Študent: bc. B. Feriancová 

Inovácia vo výučbe predmetov

V akademických rokoch 2016/17 a 2017/18 boli zapojené najmä predmety

Urbanizmus 1 (2017/18)
Ateliér 1 urbanistická tvorba (2017/18)
Ateliér V - urbanistické navrhovanie (2017/18)
Urbanistická ekonómia (2016/17)
Ateliérový seminár 1 (2016/17)
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absentujú: sociálna, ekologická a ekonomická udržateľnosť sídiel, reziliencia 
urbánnych štruktúr, rozvojové krajiny, neformálne osídlenia a slumy, 
prírastkové bývanie, participatívne plánovanie, kolaboratívne plánovanie atď

.01
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Jednou z výziev aplikácie 
udržateľného rozvoja, v 
praxi, podporeného aj v  
aktuálnej "Novej urbánnej 
agende", ktorá vychádza z 
konferencie Habitat III, je 
opieranie sa o lokálne 
zdroje, špecifiká miesta.

V tomto predmete 
Ateliérový seminár 1 je 
cieľom, aby si študenti 
osvojili hľadanie lokálnych 
zdrojov nielen v zmysle 
surovín a vedomostí 
miestnych obyvateľov a 
aktérov, ale aj inšpirácie 
pre celkové (aj filozofické) 
architektonicko-
urbanistické koncepty, 
zahŕňajúc aj estetické 
dimenzie návrhu. 

V ukážke tejto práce ide 
napríklad o inšpiráciu 
miestnymi špecifickými 
historickými fasádami pri 
navrhovaní stánkov 
tržnice, ktoré budúci 
obyvatelia majú možnosť 
aj konštruovať 
jednoducho, svojpomocne. 

Študent: D. Mrvová

Inovácia vo výučbe predmetov

V akademických rokoch 2016/17 a 2017/18 boli zapojené najmä predmety

Urbanizmus 1 (2017/18)
Ateliér 1 urbanistická tvorba (2017/18)
Ateliér V - urbanistické navrhovanie (2017/18)
Urbanistická ekonómia (2016/17)
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absentujú: sociálna, ekologická a ekonomická udržateľnosť sídiel, reziliencia 
urbánnych štruktúr, rozvojové krajiny, neformálne osídlenia a slumy, 
prírastkové bývanie, participatívne plánovanie, kolaboratívne plánovanie atď

.01



PREPOJENIE NA PRAX



VYTVORENIE ON-LINE KNIŽNICE 



VYTVORENIE ON-LINE KNIŽNICE 



23

Študenti prostredníctvom porovnania viacerých typov území s rôznou 
kvalitou urbanistickej štruktúry budú mať za cieľ skúmať vplyv globálnych 
procesov pri vzniku týchto lokalít, ich socio-ekonomické, kultúrne a 
environmentálne charakteristiky a aplikačne hľadať možné nástroje 
adresovania akútnych problémov a dlhodobého udržateľného rozvoja. 

Workshop 1
.02
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Workshop má za cieľ nastaviť metodiku výučby vybraných urbanistických 
predmetov v oblasti rozvojového vzdelávania,  s dôrazom na transfer skúseností 
získaných z prebiehajúceho projektu z univerzity na SK na univerzitu v Afganitane.

Workshop 2
.03
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návšteva UV parku - spolupráca do budúcnosti pri preájaní výuky na oboch univerzitách 



porovnanie tém a problémov v urbanizme v oboch krajinách 



podpis zmluvy o spolupráci 



120 študentov

6 študijných predmetov

80 študentských prác

3 noví (externí) lektori

SAMRS 2016/RV/1/1  
V ČÍSLACH:



v

benefity nástrahy



35

pre študentov 

• možnosti nových informácií - experti z vonka
• výzvy - zapojenie sa do medzinárodných súťaží 

• širší prehľad o urbanizme aj z pohľadu iných krajín ->  
lepšia pripravenosť na prax (aj z hľadiska častého 
odchodu našich absolventov do zahraničia na stáže..) 
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pre pedagógov

• posilnenie kapacít - experti z vonka
• nové témy vo výuke- tlak na samodovzdelávanie 
• väčšia podpora pre študentov (cestovné,...)

• možnosť prepojenia na iné aktivity, projekty- napr. 
previazanie na prax

• nové partnerstvá - nové témy - nové možnosti ďalšej 
spolupráce a obohatenia tém výuky urbanizmu 

• výskumné aktivity
• publikačné aktivity 





benefity nástrahy
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• komunikácia so zahraničným partnerom
• organizácia so zahraničnými partnerom
• administratíva so zahraničným partnerom (víza, clá, cestovanie, úhrada 

nákladov) 

• dôležitá časť: projektový manažment a koordinácia (termíny, správy, 
financie) 

• administratíva: písanie správ, výkazy atď.
• personálna matica - náročnosť na ľudí participujúcich na projekte 

(životopisy, doklady o odbornosti v danej téme, a pod.) 

• príprava:
• náročný systém logickej matice (ciele vs. úlohy vs aktivity vs merateľné 

ukazovatele)
• finančné limitácie, najmä pri časti spolupráci so zahraničím 
• jednotné IČO: súťaž (resp. spolupráca) s inými fakultami STU (momentálne 

napr. FCHPT)

nástrahy



pokračovanie  
v budúcnosti 



Spolupráca: Srbsko, University of Beograd

Ciele: aktualizácia tvorby a formy územno-plánovacích 

dokumentov

Spolupráca: Srbsko, University of Beograd

Ciele: aktualizácia tvorby a formy územno-plánovacích 

dokumentov

2019 - zapájanie sa do výziev SAMRS 



• workshopy pre študentov FA STU v medzinárodnom 
kontexte (aj krajiny tretieho sveta)

• design-build workshop
• študiijné a výskumné pobyty

• organizácia študijných pobytov v téme urbanizmu pre 
zahraničných študentov (študentov zo zahraničných 
univerzít) na Slovensku 

• spolupráca s inými univerzitami, mimo EU: dôraz na 
výskum a publikačné aktivity na báze spoločných tém 
(výskumných, urbanistických problémov/ pedagogiky) 



Window 43plány na 2019-2021
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ďakujem za pozornosť.  

Katarína Smatanová 
katarina.smatanova@stuba.sk 

KONFUC 26.3.2019  
SEKCIA 3: Výskumno-vzdelávacie granty + iné  
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