
Vymenúvacie konanie 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Jana, Pohaničová, rod. Lukáčová 

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti 

doc., PhD., Ing. arch. 

Rok narodenia 1966 

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za 
profesora 

21.11.2013 

Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie 
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť 
odstránené nedostatky žiadosti 

 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f) Pohanicova_publikacie  
Pohanicova_umelecka cinnost 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

- Ing. arch., FA SVŠT, Bratislava, študijný odbor : 
architektúra, zameranie rekonštrukcia a ochrana 
pamiatok, 1989 
- Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov-
inžinierov podľa európskych štandardov 1999, 
STU Bratislava, Katedra inžinierskej pedagogiky a 
psychológie MtF, 1999 
- PhD., STU Bratislava, študijný odbor: 
architektúra, 2003 
- doc., STU Bratislava, študijný odbor: 
architektúra a urbanizmus, 2006 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

Priebeh zamestnaní 
- od 15. 08. 1989 do 30. 11. 1996: Slovenský 
ústav pamiatkovej starostlivosti, odborný 
pracovník – metodik ochrany pamiatok 
- od 1. 12. 1996 do súčasnosti: Fakulta 
architektúry STU v Bratislave, Katedra dejín 
architektúry a umenia, neskôr Ústav dejín 
a teórie architektúry a obnovy pamiatok, 
funkčné miesto: docent 
- od 09. 2007 do súčasnosti: zástupkyňa 
vedúceho ústavu 
 
Pedagogická činnosť 
- FA STU v Bratislave, Katedra dejín architektúry 
a umenia, neskôr Ústav dejín a teórie 
architektúry a obnovy pamiatok 
 
- predmety pre bc. a Ing. arch. stupeň štúdia 
študijného odboru 5.1.1 architektúra a 
urbanizmus: 
Dejiny architektúry a umenia I, 2. ročník, I. 
stupeň, garantka predmetu 
Dejiny architektúry a umenia III, 3. ročník, I. 
stupeň, 2008 – 2014, garantka predmetu  
Kultúrne dedičstvo Slovenska, 4. ročník, I. 
stupeň, 2008 – 2014, garantka predmetu  
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Ateliér II, 1. ročník, II. stupeň, vedúca 
ateliérových  prác, 2006 – 2011 
Diplomová práca (záverečná práca), 2. ročník, II. 
stupeň,2006 – 2011, vedúca diplomových prác 
Ateliér arch. navrhovania IV – obnova pamiatok, 
3. ročník, I. stupeň, vedúca ateliérových  prác 
Ateliér arch. navrhovania VI modulu M, 4. ročník, 
I. stupeň, vedúca ateliérových  prác  
 
- predmety pre bc. stupeň štúdia študijného 
odboru 6.1.17 krajinná a záhradná architektúra: 
Dejiny architektúry a umenia v KAKP I, 2. ročník, 
I. stupeň, garantka predmetu 
Dejiny architektúry a umenia v KAKP I, 2. ročník, 
I. stupeň 
 
- predmety pre Mgr. art. stupeň štúdia 
umeleckého študijného odboru 2.2.6 dizajn: 
Kapitoly z dejín architektúry, 1. a 2. ročník, II. 
stupeň, garantka predmetu 
 
- pôsobenie a predmety pre 3. stupeň štúdia 
v odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus: 
- spolugarantka študijného programu Dejiny 
a teória architektúry 
- školiteľka doktorandov, študijný program 
Obnova architektonického dedičstva 
 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní Dejiny architektúry 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

1. monografia:  
LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: 
Rozmanité 19. storočie : Architektúra na 
Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča.  Bratislava,  
Perfekt 2008, 243 s. (20,54AH/AAB)  
POHANIČOVÁ, Jana: Výnimočné stavby dlhého 
storočia : Od klasicizmu k moderne v 
architektúre na Slovensku. Bratislava, TRIO 
Publishing 2011, 179 s. (10,5AH/AAB) 
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta (ed.) – DULLA, Matúš –  
POHANIČOVÁ, Jana a kol.: Architektúra na 
Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava, Slovart 
2005 (15AH/AAB)  
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - 
POHANIČOVÁ, Jana a kol.: Great Villas of 
Slovakia. Praha, FOIBOS BOOKS 2010, 282 s. 
(AH/BAA) 
2. učebnica:  
LUKÁČOVÁ, Elena – ŠOLTÉSOVÁ, Danica – 
POHANIČOVÁ, Jana: Dejiny architektúry a 
umenia stredoveku : Kresťanská antika, 
predrománska, románska, gotická architektúra a 



umenie. Komárno, Vydavateľstvo KT 2003, 159 s. 
+ XLVI s. (20,84AH/ACB) 
3. skriptá a učebné texty: 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – 
POHANIČOVÁ, Jana – a kol.: Slávne vily 
Slovenska. Praha, FOIBOS BOOKS 2010, 282 s. 
(BAA) 
KRŠÁK, Pavol (ed.) - POHANIČOVÁ, Jana  a kol.: 
Ottov historický atlas Slovensko. Praha, Ottovo 
nakladatelství 2009, 560 s. (BEE) 
 
Pozn.: prehľad je zostavený k novembru 2013 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácie a ohlasy v oblasti vedecko-výskumnej a 
umeleckej / z toho registrované vo Web of 
Science alebo SCOPUS / v zahraničí 
74/2/10 
 
Ocenenia, udelenie ceny za tvorbu / oficiálna 
nominácia na cenu za tvorbu  
5/2 
 
Pohaničová_citacie, ohlasy a ocenenia 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

5.1.1 architektúra a urbanizmus 

Téma inauguračnej prednášky Osobnostné pozadie vzniku architektonických 
diel – nástroj poznania dejín architektúry 
 

Kritéria Fakulty architektúry STU na získanie 
titulu profesor 

Kritéria FA STU 

Počet doktorandov : školených ukončených doktorandi :  
školení / ukončení / po dizertačnej skúške 
4 / 1 / 3 
 

Údaje o oponentoch  a členoch inauguračnej 
komisie, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

Inauguračná komisia: 
Predseda: 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU 
 
Členovia: 
prof. Dr.  Rudolf Klein, Szent István University, 
FA, Budapest 
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., Fakulta výtvarných 
umění VUT, Brno 
prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, CSc.   
 
Oponenti: 
prof. PhDr. Roman Holec, CSc., Historický ústav 
SAV, Bratislava 
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.,Fakulta 
umení TU, Košice 
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Filozofická 
fakulta,Ostravská univerzita, Ostrava 
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Oponentské posudky prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. 
prof. PhDr. Pavel Zatloukal 

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul prof. v odbore 

Stanovisko 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh 
na vymenovanie profesora, meno a priezvisko, 
akademický titul a vedecko-pedagogický titul 
alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké 
hodnosti.  
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je 
členom akademickej obce tejto vysokej školy 
alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom 
tejto vysokej školy uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto člena. 

VaUR FA STU 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na 
prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 
ods.2 

Uznesenie č.17/3-VaUR 
VaUR FA STU súhlasí s vymenovaním doc. Ing.  
arch. Jany Pohaničovej, PhD. za profesorku v  
odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, 
ktorá o žiadosti rozhodovala 

prezenčná listina VR fakulty 

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho 
konania 

 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej 
prednášky a 

 

24. 03. 2015 , 13.15 hod, FA STU, Námestie 
slobody 19, 812 45 Bratislava 

Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá prerokovala 
 návrh na vymenovanie profesora, meno 
a priezvisko, akademický titul a vedecko-
pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický 
titul, vedecké hodnosti.  

Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je 
členom akademickej obce tejto vysokej školy 
alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom 
tejto vysokej školy uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto člena. 

VR STU 

Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady 
STU, ktorá o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina VR STU 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na 
prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 
ods.2 

Záverečný protokol 

Kontaktná adresa  inauguranta, emailova adresa Haburská 20, 821 01 Bratislava 
pohanicova@fa.stuba.sk 
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