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.
Henrieta, Moravčíková, Hammerová
Meno, priezvisko, rodné priezvisko
doc. Dr. Ing. arch.
Akademické tituly, vedecko-pedagogické
tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké
hodnosti
1963
Rok narodenia
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za 20.11.2012
profesora
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť
odstránené nedostatky žiadosti
Publikácie
Zoznam prác §4 ods.2 písm. f)
doc., FA STU, Bratislava, študijný odbor
Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom
akademickom raste a absolvovanom ďalšom Architektúra a urbanizmus, 2006
Dr., FA STU, Bratislava, študijný odbor
vzdelávaní

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

Údaje o odbornom alebo o umeleckom
zameraní
Údaje o publikačnej činnosti

Architektúra, 1995
Ing. arch., FA SVŠT, Bratislava Študijný odbor
architektúra, 1987
od 2010 do súčasnosti, Fakulta architektúry STU
Bratislava, prodekanka pre vedu, výskum a
doktorandské štúdium
od 1998 do súčasnosti, Ústav stavebníctva a
architektúry SAV, samostatná vedecká
pracovníčka
1997 – 2009, šéfredaktorka časopisu ARCH o
architektúre
od 1995 do súčasnosti, Ústav stavebníctva a
architektúry SAV, vedúca Oddelenia architektúry
1987 – 1997, Ústav stavebníctva a architektúry
SAV, odborná pracovníčka
od 2005 do súčasnosti, Fakulta architektúry STU,
koncepcia a zabezpečenie cyklu prednášok
Moderná architektúra, dejiny, kontext, ochrana
v rámci predmetu Vybrané state z architektúry,
3. stupeň VŠ štúdia, ŠP Architektúra
2000 – 2010, koncepcia a zabezpečenie
predmetu Preservation and Reconstruction of
Modern Architecture, postgraduálne štúdium,
Academia Istropolitana Nova, Sv. Jur
2005 – 2010, Ústav stavebníctva a architektúry
SAV, spolugarantka ŠP Architektúra, 3. stupeň VŠ
štúdia
Teória a dejiny architektúry

1. monografie: MORAVČÍKOVÁ, Henrieta –

(AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Názov študijného odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Téma inauguračnej prednášky
Počet doktorandov : školených ukončených
Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej
komisie, meno a priezvisko, akademický titul
a vedecko-pedagogický titul alebo
umelecko-pedagogický titul, pracovisko

TOPOLČANSKÁ, Mária – SZALAY, Peter et al.:
Bratislava, atlas sídlisk. Bratislava, Slovart 2011,
341s. (8AH/AAB)
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DLHÁŇOVÁ, Viera:
Divadelná architektúra na Slovensku. Bratislava,
Divadelný ústav 2011, 325 s. (5AH/AAB)
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Nová slovenská
architektúra. Bratislava, Slovart 2009, 254 s.
(4AH/AAB)
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta et al.: Architektúra na
Slovensku: stručné dejiny. Bratislava, Slovart
2005, 170 s. (15AH/AAB)
2. Učebnica: DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ,
Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí.
Bratislava, Slovart 2002. 512 s.(36AH/AAB)
3. Skriptá učebné materiály: DULLA, Matúš –
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta et al.: Register
modernej architektúry Slovenska. Elektronická
on-line databáza. Bratislava, Ústav stavebníctva
a architektúry SAV 2008.
www.register.ustarch.sav.sk
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta:
Architektúra Slovenska. Moderná a súčasná.
Elektronický informačný systém. Bratislava,
Ústav stavebníctva a architektúry SAV 2003.
Citácie spolu 308
z toho 59 v zahraničí, WOS 4; SCOPUS 44
Citácie
5.1.1 architektúra a urbanizmus
Friedrich Weinwurm a jeho príspevok k
angažovanému mysleniu o architektúre
školení: 10 (školiteľka), 3 (školiteľka špecialistka)
ukončení: 2 (školiteľka), 2 (školiteľka
špecialistka)
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin
umění AV Praha
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, PhD., Fakulta
architektury VUT Brno
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. Fakulta
architektúry STU Bratislava
predseda:
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta
architektúry STU Bratislava
členovia:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhD., Ústav dějin
umění AV Praha
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, PhD., Fakulta
architektury VUT Brno
prof. Miroslav Masák, VUT Brno

Oponentské posudky
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním
udeliť/neudeliť titul prof. v odbore
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.
Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady,
vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva,
a lehotu na prípadné opätovné predloženie
žiadosti podľa §2 ods.2
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej
rady, ktorá o žiadosti rozhodovala
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho
konania
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej
prednášky
Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá
prerokovala návrh na vymenovanie za
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 uvádza sa aj názov
zamestnávateľa tohto člena.
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej
rady STU, ktorá o žiadosti rozhodovala
Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane
jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné predloženie žiadosti
podľa § 2 ods. 2.
Kontaktná adresa inauguranta

prof. Imrich Vaško, VŠVU Bratislava
Kratochvil posudok
Pelčák posudok
Špaček posudok
Stanovisko inauguračnej komisie
Vedecká a umelecká rada FASTU

Uznesenie č.85/10-VaUR
Vedecká a umelecká rada FA STU súhlasí s
vymenovaním doc. Dr. Ing. arch. Henriety
Moravčíkovej za profesorku v odbore 5.1.1.
architektúra a urbanizmus väčšinou hlasov.
Prezenčná listina VaUR zo dňa 4.6.2013

04.06.2013, 13:15, miestnosť č. 117, Fakulta
architektúry STU, Námestie slobody 19,
Bratislava
Vedecka rada STU

Prezenčná listina VR STU
Záverečný protokol VR STU

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Fakulta
architektúry STU, Námestie slobody 19,
Bratislava, moravcikova@fa.stuba.sk

