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

 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f) Zoznam prac 
 

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

09/1992 - 06/1997 Drevárska fakulta, TU vo Zvolene, 
Katedra dizajnu nábytku , inžinierske štúdium, odbor: 
Priemyselný dizajn nábytku 
 
10/1997-07/2001  doktorandské štúdium,  Drevárska 
fakulta, TU vo Zvolene, v odbore Konštrukcie 
a procesy výroby drevárskych výrobkov, PhD.-práca 
na tému Ekologické aspekty tvorby interiérových 
prvkov  
 
 

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

od 10/2002 do súčasnosti vysokoškolský pedagóg, 
výskumník a projektový manažér (v súčasnosti 
docent) na Fakulte architektúry STU v Bratislave 
Ústav interiéru a výstavníctva 
10/2013-06/2016 MENDELU Brno, Lesnická a 
dřevařská fakulta, Ústav designu, bydlení a nábytku 
 
01/2005-10/2009 vlastná nábytková manufaktúra 
MAVEKO  
04/2002-08/2002  projektová manažérka na Sekcii 
európskej integrácie na Ministerstve školstva SR.  
09/200 – 6/2001 projektová asistentka pri Phare 
Bussiness Support Programm, vo Zväze 
spracovateľov dreva SR, Zvolen 
 
od 09/1997 dizajnérka nábytku, interiérov a 
výstavných expozícií, so špecializáciou na 
navrhovanie s ohľadom na človeka a prostredie 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní dizajn, architektúra, stavebníctvo, drevársky 
priemysel, interdisciplinárny výskum v oblasti 
navrhovania s ohľadom na človeka a životné 
prostredie 

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

1. monografia 
KOTRADYOVA, Veronika: Komfort v mikroprostredí, 
PremediaBratislava, 2015, ISBN 9788081591617, S. 
328 
2. Vysokoškolské učebnice 
KOTRADYOVA, Veronika a kol.: Dizajn s ohľadom na 
človeka –humanizácia mikroprostredia, 
Vydavateľstvo STU Bratislava, 2015, ISBN 978-80-

https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/zoznam_prac.pdf


227-4403-4 (editor a hlavný autor) 
KOČLÍK, Dušan; DANIEL, Peter; HRONSKÝ, Michal; 
KOTRADYOVA, Veronika: Detail vinteriéri, 
Vydavateľstvo STU Bratislava, 2015, ISBN 
9788022744157 (editor ajeden zautorov) 
DANIEL, Peter -HRONSKÝ, Michal C. -HUSÁROVÁ, 
Silvia -JELENČÍK, Branislav -KOČLÍK, Dušan -
KOTRADYOVÁ, Veronika -KUČEROVÁ, Markéta -
MORÁVKOVÁ, Katarína -PETELEN, Ivan -SALCER, Igor 
-URLANDOVÁ, Andrea -VINÁRČIKOVÁ, Jana. 
Interiérový dizajn. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 
2017. 325 s. [34,7 AH]. ISBN 978-80-227-4750-9 
(autorka kapitol) 
KOTRADYOVA, Veronika a kol.: Dizajn nábytku -vývoj 
navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, 
materiály, konštrukcie, technológia. Vydavateľstvo 
STU v Bratislave, 2009, 282 s. , ISBN -978-80-227-
3006-8 (celoštátna učebnica pre výučbu v odbore 
Dizajn nábytku), (editor ahlavný autor) 
3. Skriptá, učebné texty a učebné pomôcky 
KOTRADYOVA, Veronika: Aplikácia dreva v dizajne, 
učebný text pre rovnomenný predmet, 2018 
KOTRADYOVA, Veronika; PETELEN, Ivan, Kuchyne. In: 
Praktická príručka funkčných a technických 
požiadaviek na výstavbu. Bratislava: VerlagDashofer, 
2006, S. 26 časť 7/3.4.4. ISSN 1335-8634 
KOTRADYOVÁ, Veronika; HAGENHENRICH, Ingrid, 
PETELEN, Ivan: Funkčné a prevádzkové požiadavky na 
tvorbu kuchýň, Funkčné a prevádzkové požiadavky 
na tvorbu kuchýň. Zásady architektonického 
navrhovania stavieb : príručka pre architektov a 
projektantov stav -október 2011. s. 7. ISSN 1338-444 
BRŠEL, Boris; KOTRADYOVÁ, Veronika: Učebná 
pomôcka pre prácu architektov a dizajnérov s CNC-
strojmi / Teachingtoolforarchitectsand 
designerforworkingwithCNC-mashinesNESTING in 
serviceof architects 
KOTRADYOVÁ, Veronika: Ekologické aspekty tvorby 
interiérových prvkov, časť I.. –1. vyd. –Zvolen: 
Technická univerzita, 2004. –59 s. –ISBN 80-228-
1404-0 
KOTRADYOVÁ, Veronika: Ekologické aspekty tvorby 
interiérových prvkov, časť II.. –1. vyd. –Zvolen: 
Technická univerzita, 2004. –59 s. –ISBN 80-228-
1405-9 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Ohlasy na vedeckú a umeleckú činnosť 
 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

2.2.6 Dizajn 

Kritéria Fakulty architektúry STU na získanie 
titulu profesor 

Prehľad naplnenia kritérií 

Téma inauguračnej prednášky Interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti 
dizajnu 
  

Počet doktorandov : školených/ukončených 7/3 

Údaje o oponentoch  a členoch inauguračnej Predseda: 

https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/ohlasy_na_vedecku_a_umelecku_cinnost.pdf
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/Prehlad_naplnenia_kriterii.pdf


komisie, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA 
Členovia: 
Dr. inž. arch. Magdalena Celadyn,  Academy of Fine 
Arts in Krakow, Poland 
Faculty of Interior Design, Chair of Design Science 
and Art 
doc. Mgr. art. Andrej Haščák, ArtD.,TU Košice 
prof. Jiří Pelcl, dr.h.c., Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze 
Oponenti: 
prof. Ing.  Juraj Veselovský, CSc.,DF TU,  Zvolen 
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. Fakulta umení Technickej 
univerzity v Košiciach, Košice 
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Strojnícka 
fakulta,Žilinská univerzita, Žilina  
 

Oponentské posudky prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. 
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. 
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 
 
 
 

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

Stanovisko inauguračnej komisie 

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 

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 

Prezenčná listina zo zasadnutia VaUR zo dňa 
2.4.2019 
Originál prezenčnej listiny je uložený  k nahliadnutiu 
u tajomníčky VaUR STU. Podpisy sa anonymizujú 
z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. 
Občianskeho zákonníka 

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania  

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej 
prednášky  

 

12.11.2019, 13:15 hod. FA  STU seminárna miestnosť 
č.117 

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 

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

https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/Kotradyova_-_opon._posudok_-_inauguracia__Veselovsky_.pdf
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/posudok_Dulina.pdf
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/Uhrin_Posudok_Kotradyova.pdf
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/Kotradyova_Stanovisko_inauguracnej_komisie_defin..pdf
https://www.fa.stuba.sk/sk/odbory-akademicky-senat-tlaciva.../samosprava-fakulty/vedecka-a-umelecka-rada-fa-stu.html?page_id=1355
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/P_r_e_z.pdf
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/vaur/Kotradyova/P_r_e_z.pdf


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, emailová adresa Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Fakulta 
architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 
812 45 Bratislava, kotradyova@fa.stuba.sk 

 


