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STANOVISKO
Habilitačnej komisie na vymenovanie Ing. arch. Zuzany Tóthovej, PhD., za docenta v študijnom
odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus.

1. MENO PRIEZVISKO:
NARODENÁ:
PRACOVISKO:

Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
29. 9. 1964 v Košiciach
Ústav architektúry obytných budov FA STU

AKADEMICKÉ A VEDECKÉ HODNOSTI:
1989 – Ing. arch.
2005 – PhD.
2. NÁZOV HABILITAČNEJ PRÁCE:
Nové koncepty a typológia v súčasnom navrhovaní mestského hotela

3. NÁZOV HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY:
Determinanty tvorby mestského hotela
4. TERMÍN A MIESTO KONANIA OBHAJOBY:
29. 4. 2014, o 13.00 hod., miestnosť č. 117, FA STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
5.

TERMÍN A MIESTO KONANIA HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY:
29. 4. 2014, o 13.00 hod., miestnosť č. 117, FA STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava

6. HABILITAČNÁ KOMISIA:
Predseda :
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., FA STU, Bratislava

Členovia:
doc. Ing. arch. Juraj Koban, Fakulta umení TU, Košice

Ing. arch. Kalin Cakov, Autorizovaný architekt, Bratislava
7.

Oponenti:
hosť. profesor Ing. arch. Martin Kusý, FA STU, Bratislava
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., FU TU, Košice
Ing. arch. Ivana Tláskalová Zavillová, PhD., FA ČVUT, Praha

8. STANOVISKO OPONENTOV HABILITAČNEJ PRÁCE:
hosť. profesor Ing. arch. Martin Kusý
Autorka sa problematikou zaoberá v celom rozsahu otázok pre navrhovanie tohto typu stavieb, s
ktorými sa študent, investor ako i projektant stretáva pri takomto zadaní. Mestský hotel je historicky i v
súčasnosti často používaný typ domu, ktorý paradoxne nemá zastúpenie v legislatíve a následne i v
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odbornej terminológii. Uplatnené analýzy a následne ich syntéza dostatočne oprávňujú závery ku ktorým
autorka dospela. Deklarované trendy charakterizované logicky, správne a následne ilustrované
konkrétnymi realizáciami – zahraničnými i domácimi - na ktorých sú dobre vidieť jednotlivé charakteristiky
pre príslušný trend vývoja. Vo vymenovaní trendov mi chýba zmienka o hoteloch vo výškových budovách,
ktoré zaberajú iba jej časť napríklad medzi 40tym a 80tym NP alebo zariadenia na agroturistiku.
Progresívne trendy v závere HP naznačujú smer vývoja.
Habilitačnú prácu Ing. arch. Zuzany Tóthovej, PhD. doporučujem k obhajobe a po jej úspešnom
obhájení jej doporučujem udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore 5.1.1
architektúra a urbanizmus.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Oceňujem prehľad habilitantky v najnovších vývojových trendoch navrhovania hotelov, včítane
prehľadu o publikáciách vydaných k tejto problematike. Aj exkurz do histórie hoteliérstva považujem –
s ohľadom na zameranie práce – za primeraný.
Po stránke systémovej oceňujem dobre zvolený a prehľadný systém spracovania habilitačnej
práce, voľba miniatúrnych formátov obrázkov v stĺpci pre poznámky je však dosť nešťastná, pretože je na
úkor ich čitateľnosti a zrozumiteľnosti. Aj v texte použitým pôdorysom hotelov by pomohli popisy, príp. ich
nahradenie dispozičnými schémami, ktoré sú s ohľadom na poslanie a pochopenie práce ďaleko
dôležitejšie ako rozlúštenie celého dispozičného riešenia.
Za podstatný nedostatok práce považujem (v častiach, kde sa pracuje s príkladmi realizovaných
hotelov) malý záujem autorky o analýzu prostredia, v akom sa ten ktorý hotel nachádza. Jedným dychom
však musím na jej obranu uviesť, že pokiaľ čerpala z materiálov zo súčasnej literatúry o architektúre, je
práve pre ňu príznačný nezáujem o urbanistické kvality diela.
Súhlasím, že našou cestou predsa nemôže byť iba preberanie svetových príkladov a ich bezhlavá
implantácia! Vedomí si svojich vlastných hodnôt a identity musíme zostať otvorení prijímaniu aktuálnych
podnetov, ale cez prizmu svojej vlastnej kultúrnosti. Som presvedčený, že práve k tomu je potrebné viesť
a inšpirovať aj našu najmladšiu architektonickú generáciu! Predložená habilitačná práca ma presvedčuje
o tom, že sme v tomto s habilitantkou zajedno!
Preto doporučujem habilitačnú prácu Ing.arch. Zuzany Tóthovej, PhD. k obhajobe a po jej
úspešnom obhájení jej doporučujem udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť docent v študijnom odbore
5.1.1 Architektúra a urbanizmus.

Ing. arch. Ivana Tláskalová Zavillová, Ph.D.
Habilitačná práca si kladie za cieľ venovať sa mestskému hotelu z hľadiska jeho histórie,
kategorizácie, determinantov jeho navrhovania a budúceho možného vývoja v kontexte nových stratégii a
typológii. Zároveň má ambíciu prehodnotiť súčasnú klasifikáciu hotelových zariadení a vytvoriť učebnicu
vývojových tendencii (predpokladám) mestského hotela. Úvod spomenuté miesto vyjasnenia rozostruje.
Nešpecifikuje historický rámec, metodiku spomína len tak mimochodom. Taktiež sa z neho dozvedáme, že
analýza bude nakoniec aplikovaná len na koncepty mestského hotela a že z učebnice bude nakoniec len
podklad pre monografiu.
K obsahu niektorých kapitol si dovolím vyjadriť subjektívne poznámky a pripomienky všeobecného
charakteru
_chýba precízne definovanie pojmov
_typológia sa z práce temer vytratila
_chýba analýza zhromaždených faktov a ich interpretácia.
Ako pedagóg a zároveň architekt v praxi, nachádzam veľmi málo serióznych zdrojov,
zaoberajúcich sa do hĺbky príbuznou problematikou. Bohužiaľ musím konštatovať, že práca je skôr
zhromaždením relevantného materiálu a informácii, ktoré sú ešte len prichystané na spracovanie. Úroveň
textu práce je premenlivá. Kapitoly nadväzujú akosi pocitovo, formou návratov. Chýbajú jasné definície a
interpretácia zozbieraného materiálu.
Zo spomenutých dôvodov odporúčam, habilitačnú prácu Ing. arch. Zuzany Tóthovej dopracovať, resp.
prepracovať a v tomto štádiu vyslovujem nesúhlas s udelením vedecko-akademického titulu „docent“
v odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus.
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9. STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE K VÝSLEDKOM PEDAGOGICKEJ, VEDECKO-VÝSKUMNEJ
A ODBORNEJ ČINNOSTI:
Pedagogický profil:
Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. pôsobí na FA STU od roku 1991 – 1994, 1995 Centrálna skúška na
Goetheho inštitúte, Bazilej, Švajčiarsko, 1996 – 2003 KAT AŠOSD, zameranie občianske stavby dopravné stavby /4 predmety/, 2003 – 2010 Ústav architektúry obytných a občianskych budov, zameranie
občianske a obytné stavby /16 predmetov/. Od 2010 ÚAOB - Ústav architektúry obytných budov,
zameranie obytné budovy /17 predmetov/. V roku 2005 získala titul PhD. a pôsobí na FA STU vo funkcii
odborný asistent.

Vedecký profil:
ADF Tóthová, Zuzana: Automobil v architektúre. In: ALFA. - ISSN 1135-2679. - Roč.16, č.3 (2011), s. 1419 (1AH)
AFA Tóthová, Zuzana: Mestský hotelv kontexte nových stratégií a typológie. In: Architektura a urbanismus
2. poloviny 20. století [elektronický zdroj] : 5. ročník vědecké konference, 26.-27.9. 2013, Vysoká škola
báňska, Ostrava, ČR. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2013. - ISBN 97880-248-3148-0. - s. 155-159
AFB Tóthová, Zuzana: Determinanty transformácie existujúcich mestských hotelov a konverzií pri
zohľadnení aspektov trvalo udržateľného rozvoja. In: enviBUILD Buildings and environment 2013
[elektronický dokument] : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 17. október 2013, Bratislava. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - ISBN 978-80-227-4070-8. - s. 118-122
AFC Tóthová, Zuzana - Selcová, Ľubica - Mikušková, Dagmar: Horizontal Hybrid and Public Space
Conversion. In: Politics in the history of architecture as cause & consequence : Archnist ´13 Architecture
Politics Art Conference. 24-27.4.2013, Mimar Sinan Arts University, Istanbul, Turecko. - Istanbul : DAKAM
Publishing, 2013. - ISBN 978-605-4514-03-8. - p. 254-263
AFC Tóthová, Zuzana: Mestský hotel 2. polovice 20. storočia na Slovensku zachovať, zmeniť funkciu,
revitalizovať, asanovať? In: Proměny architektury 2. poloviny 20. století [elektronický dokument] :
Mezinárodní konference 19.-20.4.2012, Vysoká škola báňská TU, Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická
univerzita Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-87079-27-0. - s. 241-247
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu získala celkovo 25, z toho v zahraničí 5.
Projekty VEGA
1. Štibrányi J. – Kattoš K. – Schwarzová A. – Kubáček Jiří - TÓTHOVÁ – UJETZOVÁ Z.: Architektúra
železničných stavieb na Slovensku – vývojové tendencie, funkčné, technické a výtvarné hľadiská –
zásady pre súčasnú architektonickú tvorbu.1995 – 1997, 1/2108/95.
2. Kopecký M. – Andráš M. – Nahálka P. – Oravcová E. – UJETZOVÁ Z.: Metodicko – koncepčné
princípy tvorby obytného prostredia pre zdravotne postihnutých občanov, grantová výskumná
úloha č. 1/236/93, 1991 – 1993.
Zahraničné granty
3. OIKODOMOS:LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Medzinárodný výskumný projekt, riešitelia
projektu z FA STU - Joklová, V., Bacová, A., Malovaný, M., TÓTHOVÁ, Z., spoluriešitelia - IUG
Grenoble, SintLucas Ghent, La Salle Barcelona, doba riešenia 2007-2009
4. REGIOGOES, Medzinárodný výskumný projekt, Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti A-SK,
vývoj nových modelov bývania, práce a volného času pre pohraničnú oblasť, Bacová, A., Puškár,
B., Vráblová, E., Malovaný, M., Aufrichtová, Z., Tóthová, Z.

Umelecko-tvorivý profil:
1989 – 1991 Dopravoprojekt š.p., projektant, 1991 – 1994 Projektový ateliér Inprexreal, projektant, 1994 –
1996 Odborná zahraničná stáž, Švajčiarsko, Bern, architektonický ateliér M.Röthlisberger, V súčasnosti sa
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zaoberá tematikou Architektúra obytných a občianskych stavieb (novostavby, rekonštrukcie), objekty
prechodného ubytovania, mestský hotel.
Riešené a realizované architektonické diela:
1. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Rekonštrukcia Kutscherfeldovho paláca pre účely
Francúzskeho veľvyslanectva, konzulátu a Francúzskeho inštitútu, Hlavné nám.7, Bratislava,
projekt stavby, realizácia, 1993
2. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Rekonštrukcia objektu Galandova ul.4, Bratislava na rezidenciu
francúzskeho veľvyslanca v SR, projekt stavby, realizácia, 1993 – 1995
3. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Hraničné oddelenie PZ Vrbovce, projekt stavby, realizácia,
1995-1996
4. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Hraničné oddelenie PZ Brodské, projekt stavby, realizácia,
1996-1997
5. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Hraničné oddelenie PZ, Skalica, projekt stavby, realizácia,
1996-1997
6. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Obvodné oddelenie PZ Handlová, projekt stavby, realizácia,
1997-1998
7. TÓTHOVÁ (Ujetzová) Z., Ujetz R.: Prístavba tuberkulózneho pavilónu OLÚ detskej TaRCH, Dolný
Smokovec, projekt stavby, 1998
8. TÓTHOVÁ, Z.: Rodinný dom Stupava, projekt stavby, realizácia 2002
9. TÓTHOVÁ, Z.: Rekonštrukcia rodinného domu Záhorská Bystrica, projekt stavby, realizácia 1997
Ocenené alebo odmenené architektonicko-urbanistické a výtvarné súťaže
1. TÓTHOVÁ Z., Jedlovský M., Jedlovský M., Ujetz R.: Modernizácia budovy osobného prístavu
Bratislava, architektonická súťaž, 2011
Súťažný návrh postúpil medzi 5 vybraných návrhov
2. TÓTHOVÁ Z., Jedlovský M., Jedlovský M., Ujetz R.: Rekonštrukcia Slovnaft Apollo klubu v
Bratislave, architektonická súťaž, 2003
Súťažný návrh obsadil 2. miesto

10. HODNOTENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY HABILITAČNOU KOMISIOU:
Téma habilitačnej prednášky bola Determinanty tvorby mestského hotela.
Predmetom habilitačnej prednášky bola charakteristika a význam mestských hotelov najmä pre budúci
rozvoj miest i turizmu, kde nachádza spoločný jazyk s príbuznými architektonickými disciplínami, ktoré
participujú na spoločnom výsledku. Prednáška bola rozdelená do piatich častí, v úvode prednášky bol
krátky vstup do problematiky témy habilitačnej prednášky, druhá časť pojednáva o charakteristike
dôležitých determinantov. V tretej časti vysvetlila a zdôraznila charakter a dôležitosť aspektu polohy
mestského hotela. Štvrtá časť bola akcentovaná na ďalšie vybraté hľadiská navrhovania – tvorby
mestských hotelov. Všetky časti prednášky boli viazané na konkrétne témy reálnych projektov.
Prednáška bola prednesená plynule, s primeranou gradáciou, s dôrazom na dôležitosť vzájomného
prepojenia architektonických a urbanistických disciplín. Reakcie habilitantky na vznesené otázky boli
fundované a primerané a výpovede svedčia o odborných znalostiach problematiky mestských hotelov.

11. HODNOTENIE OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE HABILITAČNOU KOMISIOU:
Habilitačná práca bola spracovaná na tému Nové koncepty a typológia v súčasnom navrhovaní
mestského hotela. Obhajoba HP bola spracovaná a prevedená dynamicky a v požadovanom časovom
limite. Habilitantka odpovedala na pripomienky oponentov a podľa ich vyjadrení argumentačne i odborne
správne reagovala v celej diskusii. Pri otázkach oponentky Ing.arch. Tláskalovej-Zavillovej argumentačne
reagovala a v rámci odbornej rozpravy dostačujúco vysvetlila a obhajovala vlastné stanoviská na
poznámky oponentky.
Habilitačná komisia Stanovisko prijala počtom hlasov 4 za, 1 proti, hosť. profesor Ing. arch. Martin Kusý bol
ospravedlnený.
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12. ODPORÚČANIE PRE ROZHODOVANIE VAUR FA STU:
Habilitačná komisia v zmysle kritérií FA STU a Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z., po preštudovaní
predložených materiálov, na základe posúdenia pedagogického, vedeckého a umeleckotvorivého profilu, výsledkov habilitačnej práce, úrovne habilitačnej prednášky, na základe /2
kladných a jedného záporného/ oponentských posudkov a úspešnej obhajoby konštatuje, že
Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
spĺňa podmienky pre vymenovanie za docenta
a odporúča VaUR FA STU jej vymenovanie v študijnom odbore 5.1.1 architektúra
a urbanizmus.

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

predseda habilitačnej komisie
Členovia:
doc. Ing. arch. Juraj Koban

.................................................................

Ing. arch. Kalin Cakov

.................................................................

Oponenti:
hosť. profesor Ing. arch. Martin Kusý

.................................................................

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

.................................................................

Ing. arch. Ivana Tláskalová Zavillová, Ph.D.

.................................................................

V Bratislave dňa 29.04.2014

* originál stanoviska habilitačnej komisie je uložený a k nahliadnutiu na oddelení pre vedu a výskum FA STU v
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