Organizačné pokyny pre talentovú skúšku
a komisie pre zostavovanie poradovníka
na študijný program pozemné stavby a architektúra.
(s ohľadom na zvláštny stav pri zohľadnení opatrení na zabránenie šírenia COVID-19)

Organizačné pokyny pre 1. kolo prijímacích skúšok
• do 31. mája 2022
termín prihlásenia sa na talentové skúšky u Ing. arch. Alexandra
Topilina (KARCH) (topilinalexander@gmail.com), uchádzači
odovzdajú mailom PORTFÓLIO vo formáte *.pdf (maximálna
veľkosť 15 MB), ktoré bude obsahovať minimálne dve ateliérové
práce, prednostne z AT1 (rodinný dom) a AT2 (bytový dom). Jednu z
ateliérových tvorieb je možné nahradiť bakalárskou záverečnou
prácou (predmetné výberové konanie je určené pre poslucháčov s
ukončeným štúdiom bakalárskeho stupňa B-PSA na SvF alebo
príbuzných programov zameraných na architektúru).
• 17. júna 2022
klauzúrna skúška z kreslenia online v čase od 9:00 do 12:00 hod a od
13:00 do 16:00 hod. Študenti dostanú link na Google Meet. Na skúšku
je potrebné si prichystať: mäkké ceruzky (4B-8B), dva výkresy formát
A2/A3 a gumu.
• 21. júna 2022
zasadá komisia (online) na hodnotenie ateliérových tvorieb
a zostavenie poradovníka uchádzačov.
• 22. júna 2022
oznámenie výsledku talentovej skúšky prostredníctvom e-mailu.
• 23. júna 2022
zasadnutie prijímacej komisie pre inžinierske štúdium a následné
písomné informovanie uchádzačov o výsledku prijímacieho konania.
Organizačné pokyny pre 2. kolo prijímacích skúšok
(bude organizované len v prípade voľných miest po 1. kole. Táto informácia bude zverejnená
8.7.2022 na webovej stránke fakulty)
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Komisie pre zostavovanie poradovníka
Komisia na hodnotenie skúšky z kreslenia:
Akad. soch. Miroslav Pribiš
Akad. soch. Ivan Řehák

Komisia na hodnotenie ateliérových tvorieb a zostavenie poradovníka uchádzačov:
Predseda:
hosť. prof. Ing. arch. Juraj Hermann
Podpredseda:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. - vedúca KARC
Členovia:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - prodekan pre vzdelávanie
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
hosť. prof. Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Nádaská Zuzana, PhD.
Ing. arch. Mgr. Art Jozef Kuráň,, PhD.
Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.
doc. Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Ing. Filip Bránický, PhD.
Ing. arch. Michal Bogár, PhD.
Ing. Ing. arch. Roman Ruhig, PhD.
Ing. arch. Ilja Skoček
Akad. soch. Miroslav Pribiš
Akad. soch. Ivan Řehák
Tajomník:
Ing. arch. Alexander Topilin
Ing. Martin Poliak

V Bratislave, 14.1.2022

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. v.r.
prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. v.r.
vedúca Katedry architektúry

