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Návrh 

na uzatvorenie pracovného pomeru s Ing. arch. Štefanom Polakovičom na miesto 
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania architektúra a urbanizmus  
 

 
1. Základné údaje o navrhovanom: 
 
Meno, priezvisko, tituly: Ing. arch. Štefan Polakovič 
Dátum a miesto narodenia: 02.02.1963 v Bratislave 
Pracovisko:   Architektonický ateliér GUTGUT, ul. 29. Augusta 2281/28, 811 09 Bratislava 
Adresa bydliska:  ul. 29. Augusta 28, 811 09 Bratislava 
Vzdelanie:   1982 – 1987  FA SVŠT v Bratislave. 
 
 
2. Stručný životopis navrhovaného 
 
Vzdelanie: 
1969 – 1978 Základná škola na Medzilaboreckej ulici v Bratislave 
1978 – 1982 Gymnázium na ulici Červenej armády v Bratislave 
1982 – 1987 Fakulta architektúry SVŠT v Bratislave 
1994 Autorizovaný architekt SKA 
 
Priebeh odbornej praxe: 
1987 – 1992 architektonický ateliér IPO školské stavby Bratislava 
1992 – 1995 architektonický ateliér B.A.K. Bratislava 
1995 – 1996  architektonický ateliér Fischer, Bratislava 
od 1998 FEČÍK HALMI POLAKOVIČ, architekti 
od 2004 HALMI POLAKOVIČ Architects 
 člen komisie architektonickej súťaže – Slanec Bratislava 
 člen skúšobného senátu pri autorizačných skúškach SKA 
1999 – 2000 člen prezídia slovenskej časti EUROPAN 
2001 – 2003  člen súťažnej komisie SKA 
2001 – 2004  člen hodnotiacej komisie Ceny prof. Jozefa Lacka 
 konateľ a spoločník BLAU s.r.o. 
 konateľ CANVAS s.r.o. 
2007 – 2013 konateľ RAUM s.r.o. 
2007 – 2013 konateľ gutgut s.r.o. 
2010 víťaz Ceny ARCH – Polyfunkčný dom na Dunajskej ulici 
2010 víťaz Ceny Dušana Jurkoviča – Polyfunkčný dom na Dunajskej ulici 

2010 spoluzakladateľ a organizátor festivalu DAAD 2010 – Dni architektúry a dizajnu 
2011 organizátor festivalu DAAD 2011 – Dni architektúry a dizajnu 
2011 člen poroty v študentskej súťaži NOVÉ PKO 
2011 člen hodnotiacej komisie Ceny prof. Lacka 
2012 víťaz ceny CE.ZA.R v kategórii Rodinné domy – 5xT chata v Senci 
2012 finalista ceny CE.ZA.R v kategórii Interiér – sídlo firmy gutgut 
2012 finalista ceny ARCH – 5xT chata v Senci 
2012 odborné prednášky na architektonických školách  - Zlín, Brno, Bratislava, Brusel, 

Praha 
2012 organizátor festivalu DAAD 2012 – Dni architektúry a dizajnu 
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2013 finalista ceny CE.ZA.R v kategórii Rekonštrukcia – horáreň vo Vyšnej Boci 
2013 finalista ceny CE.ZA.R v kategórii Interiér – 3podlažný apartmán na Páričkovej ulici 
2013 nominácia ceny ARCH – horáreň vo Vyšnej Boci 
2013 člen poroty Grand Prix obce architektů 2013 – Praha 
2013 organizátor festivalu DAAD 2013 – Dni architektúry a dizajnu 
2013 vedúci Ústavu občianskych stavieb FA STU Bratislava 
2014 organizátor festivalu DAAD 2014 
2014 víťaz ceny CE.ZA.R v kategórii Rodinné domy – IST 
2014 víťaz ceny CE.ZA.R v kategórii Bytové domy – Panelák v RS 
2014 víťaz ceny CE.ZA.R v kategórii Interiér – Loft na Živnostenskej ulici 
2015 víťaz ceny – Krištáľové krídlo 
2018 finalista ceny CE.ZA.R v kategórii Interiér – reštaurácia SOHO v Auparku 
2018 finalista ceny CE.ZA.R v kategórii Bytový dom – Hájpark  na Kutlíkovej ulici 
  v Bratislave 
2018 víťaz ceny CE.ZA.R. v kategórii Občianske stavby - Mlynica 
 
3. Význam osobnosti  navrhovaného 
 
Štefan Polakovič je renomovaný slovenský architekt, urbanista a spoluzakladateľ ateliéru GUTGUT s pomerne 
rozvetvenou pôsobnosťou. Vo svojej architektonickej tvorbe od začiatku ponúka názory presahujúce tradičné 
riešenia. Za kvalitné a inovatívne  architektonické realizácie získal niekoľko prestížnych domácich aj zahraničných 
ocenení, napríklad s návrhom funkčne aj typologicky vrstvenej obytnej štruktúry sa stal laureátom ceny Europan 
5 (New housing landscapes, travel and proximity), je viacnásobným laureátom ocenenia Slovenskej komory 
architektov CE.ZA.AR, v roku 2014 získal ocenenie Krištáľové krídlo. V súčasnosti pôsobí aj na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave ako pedagóg na Ústave architektúry občianskych stavieb. Okrem pedagogickej 
činnosti a tvorby vo vlastnom ateliéri je aktívny aj vo verejnej sfére ako spoluorganizátor festivalu DAAD (Dni 
architektúry a dizajnu) v Bratislave, ktorý umožňuje kritické diskurzy o lokálnych problémoch na medzinárodnej 
platforme. 

Po skončení štúdia od roku 1987 sa autorsky a spoluautorsky podieľal na viacerých významných projektoch 
v rámci ....., avšak ťažiskovo sa jeho architektonická práca, najmä však projekčná činnosť a následná realizácia 
stavieb sústreďujú do obdobia posledných pätnástich rokov.  

Medzi najvýznamnejšie architektonické diela patria: 

- Bytový dom na Dunajskej ulici v Bratislave 
- Rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote 
- Rekonštrukcia bytového domu na Račianskej ulici v Bratislave 
- Rekonštrukcia objektu Mlynice 
- Bytový dom Hájpark na Kutlíkovej ulici v Bratislave 
 

Získané ocenenia: 

2018 Laureát CE-ZA-AR za projekt Mlynica v kategórii Občianske a priemyselné budovy 
2017 Národná nominácia na Piranesi Award s projektom Mlynica 
2017 Prvé miesto, vyzvaná súťaž na rekonštrukciu objektu bývalých tlačiarní na Kominárskej ulici v Bratislave 
2016 Tretie miesto, Vyzvaná urbanisticko - architektonická súťaž Cvernovka, Bratislava 
2014 Špeciálna cena, Trenčín mesto na rieke masterplan (spolupráca Marko&Placemakers) 
2014 Laureát CE-ZA-AR v kategóriách Bytové domy, Rodinné domy a Interiér 
2014 a 2013 Nominácia na CE-ZA-AR 
2012 Laureát CE-ZA-AR za projekt Päťchata v Senci v kategórii rodinné domy 
2010 Laureát ARCH2010 s projektom Bytový dom Dunajská ulica, Bratislava 
2010 Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča s projektom Bytový dom Dunajská ulica, Bratislava  

https://www.pida.si/nominations-2017
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2010 Národná nominácia na Piranesi Award s projektom Bytový dom Dunajská ulica 
2010 Nominácia na cenu International Iakov Chernikhov Prize for young architects 
  
Vybrané prednášky: 
04/2018 Architektura: Věc veřejná, Faunapark Frýdek-Místek (CZ) 
11/2016 Reflexie 06, Ad hoc architektúra, Fakulta architektúry, Bratislava 
10/2016 One Architecture Week, Plovdiv (BG) 
04/2016 PechaKucha Night vol.17, Brno (CZ) 
06/2015 PechaKucha Night vol.30, Bratislava 
02/2015 Pechakucha night vol.12, Plzeň (CZ) 
11/2014 Medzinárodná konferencia "Sídliště, jak dál", Praha (CZ) 
06/2014 Horizonte, Weimar (D) 
04/2014 Recyclart Bruxelles (BE) 
06/2013 PechaKucha Night Praha vol.34 (CZ) 
09/2012 aArchitektura, Zlín (CZ) 
 
 4. Pedagogická činnosť a prínos pre STU a FA  
Štefan Polakovič pôsobí ako pedagóg na Fakulte architektúry STU od roku 2012. Jeho činnosť či už ako 
vedúceho prác ateliérovej tvorby, člena obhajobných komisií, spracovateľa posudkov diplomových prác, alebo 
prednášateľa sa orientuje hlavne na odovzdávanie profesionálnych skúseností študentom na pracoviskách 
Ústavu architektúry občianskych budov a Ústavu architektúry obytných budov.  V rokoch 2012 – 2018 pôsobil 
ako vedúci Ústavu architektúry občianskych budov.  Pravidelne poskytuje konzultácie študentom Fakulty 
architektúry aj vo svojom architektonickom ateliéri GUTGUT, v ktorom pôsobia viacerí architekti, ktorí sú 
absolventmi FA STU. Niektorí z nich spracovávali ateliérové projekty práve pod jeho vedením. Táto úzka 
previazanosť atéliéru s Fakultou architektúry dáva predpoklad pre jeho úspešné pôsobenie na FA STU ako aj 
pre rozvíjanie ďalšej úzkej spolupráce. Pedagogicky pôsobí v ťažiskových predmetoch v bakalárskom aj 
inžinierskom stupni štúdia. Rovnako sa podieľa na prednáškovej činnosti, organizácií workshopov, súťaží a 
výstav. 
 
5. Časový a obsahový plán hosťovania 
Pôsobenie na FA STU: 
s pôsobením Ing. arch. Štefana Polakoviča ako hosťujúceho profesora na Fakulte architektúry STU sa ráta 
najmä v záverečnom ateliéri bakalárskeho stupňa štúdia v predmete ateliérová tvorba a v diplomovom 
projekte inžinierskeho stupňa štúdia, kde by pomohol naplniť myšlienku posilnenia osobnostných ateliérov 
významných slovenských architektov.   

Forma výučby: 
ťažiskovo pôsobenie v rámci ateliérovej tvorby, čiastočné vstupy do prednášok na bakalárskom aj inžinierskom 
stupni štúdia, prezentácia vlastnej architektonickej tvorby v rámci všetkých stupňov štúdia, vrátane 
doktorandského. 
 
Navrhovaný termín pôsobenia vo funkcii hosťujúceho profesora: 
16.03.2020 – 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pida.si/nominations-2010
https://www.facebook.com/events/337842100033129/
http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/reflexie-architektury.html?page_id=6224
http://onearchitectureweek.com/?lang=en
https://www.facebook.com/events/1416273978695236/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
http://pechakuchaplzen.cz/20150220/okno.php?sekce=prednasejici&osoba=gutgut
http://www.sidlistejakdal.cz/mezinarodni-konference/recnici/
https://m18.uni-weimar.de/horizonte/?/semester/SS2014/
http://www.recyclart.be/fr/agenda/greetings-from-bratislava
http://www.pechakucha.cz/
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Výsledok Korešpondenčného hlasovania  Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU v Bratislave  
zo dňa 31.01.2020 
 
Počet zaslaných hlasovacích lístkov členom VaUR FA s hlasovacím právom:   24  
Počet členov ktorý vyjadrili súhlas s návrhom:   22 
Počet neodovzdaných hlasov:   2  ( z toho 1 nehlasujúci Ing. arch.  
                                                                                                                                              Š. Polakovič)  
 
 
 

 
V Bratislave dňa, 04.02.2020 
 
            v.r. 

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 
          dekan FA STU  


