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
Vladimír Šimkovič
Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly,
doc. Ing. arch. PhD.
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti
Rok narodenia
1953
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za
23.9.2013
profesora
Dátum, od ktorého je inauguračné konanie
22.5. - 22.10.2014
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené
nedostatky žiadosti
Kritéria na získanie titulu profesor
Kritériá
Zoznam prác §5 ods.2 písm. f)
Publikácie
Umelecká činnosť
Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom
Vysokoškolské vzdelanie:
akademickom raste a absolvovanom ďalšom
1971-1977 – vysokoškolské vzdelanie
vzdelávaní
architektonického smeru – štúdium na FA STU
Bratislava, odbor architektúra
Akademický rast:
1983 – ukončené doktorandské štúdium v obore
architektúra a udelenie titulu CSc., téma
dizertačnej práce: Architektúra vidieka
Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu
Priebeh zamestnaní:
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)
1979-1982 – ÚSTARCH SAV
1982-1991 – Stavoprojekt Bratislava
1991-1995 – Architekt
1995-doteraz – Autorizovaný architect
1997-doteraz – FA STU
Priebeh pedagogickej činnosti:
Garant predmetov
1177 Nové prístupy v navrh. obč. bud. – úvod do
digit. arch. M2
2129 Digit. arch. I. – Skript.
2130 Digit. arch. II.
2572 Ateliér II – Arch. tvorba (urbanisti)
Prednášajúci
1176 Architektúra obč. stavieb v súčasnosti M2
2115 Centrá voľného času
1124 Občianske budovy II
Pedagóg
2116 Koncepcia vnútorných priestorov
2106 Ateliér III – zamerania
1174 Ateliér VI modulu M2
1340 AT VIII Záverečná Bc. práca
1152 Ateliér II.
2105 Ateliér II. – zamerania
2111 Diplomový project
2110 Diplomový seminár
2117 Revitalizácia verejných budov

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní

Údaje o publikačnej činnosti
vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie
evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu
Názov odboru habilitačného konania a
inauguračného konania, v ktorom sa konanie
uskutočňuje
Téma inauguračnej prednášky
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s
určením, koľko z nich štúdium ku dňu vyhotovenia
životopisu riadne skončili
Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej komisie
(podľa §7 Vyhlášky) meno a priezvisko, akademický
titul a vedecko-pedagogický titul alebo umeleckopedagogický titul, pracovisko pričom vyznačí, ktorý z
nich je
a)

zamestnancom vysokej školy , na ktorej sa
inaugurácia uskutočňuje
b) je zahraničným odborníkom
c) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora

Dlhodobý záujem o uvedenú problematiku:
1. Knižnice – typológia, navrhovanie, tvorba (účasť
na odborných a vedeckých konferenciách,
projekty, realizované stavby)
2. Digitálna architektúra (pedagogická a
publikačná činnosť)
3. Architektonická tvorba (projekčná činnosť,
realizácie)
4. Teória architektúry (recenzie, publikačná
činnosť)
1. monografia
- Šimkovič, Vladimír: Knižnice v informačnom
veku, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2010, 99
strán, monografia, ISBN 978-80-227-3415-8
2. učebnica
- Šimkovič, Vladimír: Knižnice : Plánovanie,
typológia, budova. - 1.vyd. - Bratislava :
Nakladateľstvo STU, 2013. - 77 s. - (Edícia
vysokoškolských učebníc).-ISBN 978-80-227-39290
3. skriptá
- Šimkovič, V. Typológia knižničných budov,
učebná pomôcka ŠIS FA STU 2000
- Šimkovič, V. a kol.: Digitálna architektúra FA STU
2009, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2009, 108
strán, ISBN 978-80-227-3220-8
- Šimkovič, V. a kol.: Digitálna architektúra FA STU
2010, Nakladateľstvo STU Bratislava, 2010, 98
strán, ISBN 978-80-227-3412-7
175/3 ohlasov
Ohlasy
architektúra a urbanizmus

Digitálna architektúra - nová subjektivita a
materialita.
1/2

Predseda:
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., FA STU,
Bratislava
Členovia:
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA, Liberec
doc. Ing. arch. Juraj Koban, Fakulta umení TU,
Košice
prof. Ing. arch. Robert Votický, Dipl. arch., VŠVU
Bratislava
Oponenti:
prof. akad. arch. Imrich Vaško, VŠUP, Praha
doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD., FA ČVUT Praha
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD., Filozof. fakulta
TU v Trnave

Oponentské posudky

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť
návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v
odbore habilitačného konania a inauguračného
konania alebo neschváliť návrh na vymenovanie
uchádzača za profesora v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania
Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na
vymenovanie profesora, a to v rozsahu meno , a
priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické
tituly, vedecko-pedagogické tituly, umeleckopedagogické a 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, ktorej je
fakulta súčasťou 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
Vyhlášky
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá
o žiadosti rozhodovala

doc. Ing. arch. Miloš Florián, PhD.
prof. akad. arch. Imrich Vaško
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.
stanovisko

VaUR FA STU

výpis uznesenia VaUR fakulty

prezenčná listina VaUR fakulty
Originál prezenčnej listiny je uložený k nahliadnutiu
u tajomníčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky

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

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné
opätovné podanie žiadosti podľa §2 ods.2 Vyhlášky
Kontaktná adresa inauguranta

26. 05. 2015, Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
VR STU

prezenčná listina VR STU
Originál prezenčnej listiny je uložený a
k nahliadnutiu u tajomníčky VR STU.
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.
záverečný protokol

doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta architektúry STU Bratislava, ÚAOB
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
simkovic@fa.stuba.sk

