Habilitačné konanie :
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z.
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko, rodné priezvisko
Peter Olah
Akademické tituly, vedecko-pedagogické
Ing., ArtD.
tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia
1977
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné
24.04.2017
konanie
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť
odstránené nedostatky žiadosti
Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom
1996 – 2002 - Priemyselný dizajn FA STU Bratislava
akademickom raste a absolvovanom ďalšom
2002 – 2009 - Postgraduálne štúdium FA STU Bratislava
vzdelávaní
Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu
1995 – 1996 _ BoNITA - Grafický dizajnér
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)
1996 – 1998 _ Línia - Grafický dizajnér
1998 – 1999 _ Lena Design - Grafický dizajnér
1998 – 1999 _ DeltroMedics, Belgicko - Dizajn medických
zariadení
1999 _ Head 4 Sale - Zakladateľ dizajnového štúdia
1999 _ Workshop – Vitra design museum, Smart
„Automobility“, vedený Toshiuki Kita
1999 _ Workshop STU „Multifunctional architecture“
2000 _ Gebra, Nemecko - Dizajn pracovných skrutkovačov
2000 _ Škoda Auto, Česká republika - Professional
internship program
2000 _ Ford Motor Company - sponzorovaný projekt
2001 - 2004 _ Gotive - Dizajn bezdrôtových
komunikačných zariadení
2002 - trvá _ Škoda Auto, Česká republika
Údaje o odbornom alebo o umeleckom
Automobilový dizajn, produktový dizajn
zameraní
Údaje o publikačnej činnosti
3.
(AAB ap.)
2012 _ Sborník přednášek k projektu In-Tech 2 - 1. díl,
1. monografia
rámci projektu OP VK (CZ 1.07/2.2.00/07.0291), ISBN 9782. učebnica
80-87042-44-1
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Odborné ocenenia / z toho zahraničné – 20 / 15
Zmienky a citácie prác žiadateľa v odborných a
umeleckých časopisoch alebo odborných publikáciách
(reprodukcia alebo časť textu o autorovi) - 24

Názov študijného odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Kritéria FA STU na získanie titulu docent
Téma habilitačnej práce
Údaje o oponentoch HP a členoch
habilitačnej komisie, meno a priezvisko,
akademický titul a vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko

Pôsobenie na inej vysokej škole, odbornej inštitúcii v
zahraničí na základe pozvaní alebo udelenia
medzinárodného štipendia - 6
2.2.6 dizajn
Kritéria
DIZAJNÉRSKE PROCESY POUŽÍVANÉ V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. FA
Členovia:
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., VUT, Brno

Oponentské posudky

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním
udeliť/neudeliť titul docent v odbore
Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala
návrh na udelenie titulu „docent“, meno
a priezvisko, akademický titul a vedeckopedagogický titul alebo umeleckopedagogický 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, čas a miesto konania habilitačnej
prednášky a

doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka, VŠVU, Bratislava
doc. Ing. Jaroslav Jarema, PhD., FU TU Košice
Oponenti:
doc. Ivan Dlabač, M.A., UMPRUM, Praha
Mgr. art. Branislav Maukš, AUFEER DESIGN, s. r. o., Ml.
Boleslav
doc. akad. soch. Ing. Štefan Klein, VŠVU, Bratislava
prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., TU, Košice
Doc. Ivan Dlabač, M.A.
Mgr. Art. Branislav Maukš
Doc. Akad. soch. Ing. Štefan Klein
Prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.
Stanovisko habilitačnej komisie
VaUR FA

Prezenčná listina z VaUR FA
8. 12. 2017, o 13.00 hod., FA STU Bratislava, miestnosť č. 117

dátum, čas a miesto konania obhajoby
habilitačnej práce §1 ods.14

8. 12. 2017, o 13.00 hod., FA STU Bratislava, miestnosť č. 117

Dátum a dôvod skončenia habilitačného
konania

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od
13.6.2018

Kontaktná adresa habilitanta, emailová
adresa

Na Maninách 29, 170 00 Praha, ČR
mail@peterolah.com

