Úvodom by sme chceli vyjadriť veľkú radosť,
že si sa rozhodol vyjsť zo škatuľky práve u nás.
To, čo držíš v ruke, je na mieru ušitý sprievodca do
vrecka – bude ťa informovať o všetkom, čo ťa dnes
čaká a neminie, upozorní na to, čo by ťa minúť mohlo,
zodpovie otázky, prípadne nasmeruje k najbližšiemu
gastronomickému alebo baristickému zážitku.

Počas dňa ti postupne najlepší ľudia odhalia
kúsky svojho architektonického a dizajnérskeho
sveta a ty si vyskúšaš, či v tomto svete chceš aj
ostať.
Vytvoríš si mesto,
otestuješ svoje
ceruzkové zručnosti, mladí, i skúsenejší architekti
ti ukážu, že je to povolanie, ktoré ti dokáže nielen
ponúknuť zázemie, ale každý deň ti pripraví nové
výzvy, riešenia, objavy. V podzemnom vedeckom
parku ti ukážu najmodernejšie stroje a čo nimi
dokážeš vytvoriť, materiálovú realitu vymenia
na prvom podlaží za virtuálnu ľudia z digitálnej
architektúry.

TOTO

FAopen17

Povedzme si niečo bližšie k inštitúcií, v ktorej
práve stojíš – budova bola postavená v roku 1953
nášho letepočtu milovaným Emilom Bellušom.
Zatracovaný nebol, lebo nikto nešiel väčšie bomby
ako Emil - presvedčí ťa o tom konštantné blahorečenie
na predmetoch prvého ročníka.
Pôvodne Pavilón teoretických ústavov SVŠT
bol premenovaný na Fakultu architektúry v roku 1976,
čím započala éra existencie našej alma mater tak, ako
ju zažívaš dnes. Detailnejšie si o celom procese môžeš
prečítať na webe školy - od založenia Slovenskej
vysokej školy technickej, cez právne zmeny až po
pôsobiacich pedagógov. A áno, je medzi nimi aj Emil.

A ak sa zatúlaš do chodieb školy, každé podlažie
ti ukáže, čo naši študenti za uplynulé mesiace
vytvorili a čo raz možno budeš vedieť vytvoriť
vlastnými rukami aj ty. A ak ťa ani to nezaujme,
zahraj si ping-pong dole v kotolni. Cíť sa tu
ako doma, nebudeš si musieť znova zvykať po
prijímačkách.

- tu mala byť reklama, ale nie je, lebo si to robíme všetko sami –

POWERED BY ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT FA STU
Študentský parlament je strategické zoskupenie
asertívnych jedincov, ktorí nielenže nemajú
čas na školu, ale disponujú tiež potrebou
zlepšovať a ozvláštňovať každodenný stereotyp
študentského života.
Oficiálne sme občianske združenie organizujúce
akcie Beánia architektov, Foto Expo, MiniErazmus,
ArchTalks, aktivity ako Kamarát do vizy, nejaké
tie súťaže a tiež vydávame školský časopis TOTO.
Ak si proaktívny, hyperaktívny a sociálne
neaktívny, kľudne nám napíš mail, bude sranda.

		
		

TOTO

redakcia@spfastu.sk
www.spfastu.sk/toto

O špeciálne číslo časopisu TOTO sa postarali:
Alexander Kupko, Alexandra Müllerová, Jeanne
Vytlačené na FA STU

Detaško – alebo aj budova 207 – je
pracovisko Ústavu
dejín a teórie architektúry a
obnovy pamiatok
v
malebnom
prostredí
Banskej Štiavnice. Využíva sa predovšetkým na
blokové sústredenia z predmetov Obnova pamiatok
a Malý ateliér, ale často sa tam organizujú aj rôzne
workshopy alebo akcie pre akademickú obec. Budovu
získala fakulta v pôvodnom stave, preto jej obnova
bola realizovaná tak, aby zároveň slúžila ako učebnica
tvaroslovia architektúry: „Vidíte tú jamu? To je studňa
z románskeho obdobia.“
Obľúbenouletnou aktivitou je plenér –
výtvarný seminár. V praxi sú to dva týždne strávené
s kresliacou doskou na kolenách a uhlíkom v ruke.
Lokality sa rôznia, stabilne v ponuke je ale Banská
Štiavnica, Stará Ľubovňa, Bratislava a Modra.
K štúdiu na fakulte architektúry môžeš pristúpiť
aj dobrodružnejšie (tým nemyslíme odovzdávanie
zadaní po termíne). Vďaka programu ERASMUS sa dá
jeho časť absolvovať v zahraničí. Najväčší problém je
už len vybrať si jednu z partnerských škôl v krajinách
ako Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko,
Taliansko, Maďarsko, Belgicko, Česká republika,
Dánsko, Portugalsko, Poľsko, Grécko, Veľká Británia,
Bulharsko, Turecko, Slovinsko alebo Holandsko.

FAq (často kladené otázky)

Prečo je zelená farba fakultnou farbou?

Zelená farba nám bola pridelená náhodne.
V skutočnosti nie sme Slizolin.

Ktorá miestnosť na fakulte je najväčšia?
Aula. Tesne v závese je foyer (vyslovuj foajé).

Aké auto je typické pre FA?
Škoda je typická pre našich dizajnérov
Pre všetkých ostatných to je bicykel.

Kde je najbližšia káva?
V Kolečku predsa. Pred aulou. Potom v Lucaffé
-cez cestu. A ešte na Obchodnej ulici v zastrčených
kaviarničkách/pražiarničkách.

Kde je najbližšie jedlo?

V jedálni na stavebnej fakulte. Ale tam len s nabitým
ISICom. Hlad ti odstráni slovensou kuchyňou Divný
Janko o ulicu bližšie k hradu, slušne vyzeraúce
vietnamské jedlo Papaya, polievky so sebou na
Kollárku v Minute-Fresh Food Bar a rôzne podniky na
Obchodnej ulici, od Slovenskej reštaurácie, cez
červeno ladené KGB, až po burgre, kebaby a veggie
Góvindu. Dobrú chuť!

Kde je najviac modelov?
V tajnej miestnosti za aulou.

Kde sa rieši, aby budovy nespadli?
komiks

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT

Samotné štúdium je k dispozícií vo viacerých
edíciach a príchutiach
– level bakalár ponúka
štvorročný študijný program Architektúra a
urbanizmus a trojročný študijný program Dizajn. Po
jeho absolvovaní si môžeš vybrať dvojročnú nadstavbu
Architektúra alebo Urbanizmus, alternatívne Dizajn.
Kedže architekti sú tvory tvorivé, sedieť
konštantne v laviciach a nasávať stavebné normy sa
im zunuje. Preto sú klasické osnovy obohatené aj o
praktickú výuku.

Keďže čítaš tieto riadky, pravdepodobne si
sa úspešne zaregistroval/a na náš workshopový
deň FAopen17 a chceš si na vlastnej koži vyskúšať,
aké výzvy ťa budú čakať počas štúdia u nás.

FAq

FAopen17
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Ahoj!

nakreslila Jeanne

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Akým systémom sú označené miestnosti
na podlažiach?
Číselným systémom, kde prvá cifra označuje podlažie,
ďalšie idú doradu, začínajúc na ľavej strane každého
podlažia. Niektoré miestnosti ale majú svoje prezývky,
napr. skleník, vagón, respírium atď.

Ako sa volá materiál, z ktorého sú
vyrobené kvetináče na schodoch pri
východe na Gottko?
Volá sa Cor-Ten.
Alebo inak poveternostne odolná oceľ.

Čo všetko sa naučí mladý architekt/
dizajnér počas štúdia?
V krátkosti – všetko. Od stavbáriny, analytického
myslenia až po všakovakú grafiku, verbálny aj
písomný prejav, vnímanie okolitého sveta.
V neposlednom rade tiež zistí pravú cenu spánku.

Čo je to Noc architektúry?
Pomyslená bodka za každým semestrom.
Na noci architektúry sú prezentované výstupy
študentov z jednotlivých ateliérov všetkých ročníkov.

09:00-11:00
POSTAV SI MESTO
233, respírium
		
predstavíme ti zadania,
ktoré riešia naši študenti počas
akademického roka, ukážeme
modely a rovno si aj jeden
spoločne vytvoríme
11:00-12:00
NAKRESLI
224
		
vyskúšaš si kresbu spoločne
s našimi najlepšími pedagógmi,
pri tejto príležitosti môžeš
konzultovať a pýtať sa, na čom
máš ešte zamakať
12:00-12:30
DOPLŇ SILY
foyer, kolečko
		
12:30-14:00
ŽIVOT ARCHITEKTA
117
		
najlepší študenti a mladí
absolventi, ukážu programy,
v ktorých pracujú, aké majú
možnosti uplatnenia a predstavia
projekty na ktorých momentálne
trávia čas
SPOZNAJ REALITU
14:00-15:00
			 virtuálnu		
spoznaj školu a budúcich
spolužiakov, vedz, že u nás na
nudiť nebudeš, riadime sa heslom:
„Study hard, party harder“
vedecký park
				

3D tlač, lasery,
CNC, vákuovač

1NP vľavo		

virtuálna realita

1NP vpravo		

sketch battle

mapa

program

08:00-09:00 PRIVÍTANIE
foyer
		
inštrukcie, rozdelenie
		
do skupín,
		
pridelenie buddyov,
117
príhovor dekanky

ústav architektúry občianskych budov
ústav architektúry obytných budov

ústav interiéru a výstavníctva

4NP
ústav konštrukcií v architektúre
a inžinierskych stavieb

ústav ekologickej
a experimentálnej architektúry

3NP
224

ústav dejín a teórie
architektúry a obnovy pamiatok

226

233

ústav urbanizmu
a územného plánovania

2NP
117

dekanát

ústav dizajnu

1NP
aula

foyer
kolečko
0NP
kotolňa

--------------------MINI-ERASMUS
WORKSHOPY

15:00-18:00
117,119

1PP

--------------------celý deň
chodby

VÝSTAVA PRÁC
ŠTUDENTOV

modelovňa		

ping-pong

ústavy, aula

aktivity

celodenne prístupné aktivity

