
Garanti študijných programov doktorandského štúdia na FA STU  
po komplexnej akreditácii - 2015 

 
 
 
študijný program architektúra, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program architektúra, denná forma štúdia, anglický jazyk 
študijný program architektúra, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program architektúra, externá forma štúdia, anglický jazyk 
 
hlavný garant:     prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 
spolugaranti:     prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. 
      prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. 
 
 
 
 
študijný program urbanizmus, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program urbanizmus, denná forma štúdia, anglický jazyk 
študijný program urbanizmus, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program urbanizmus, externá forma štúdia, anglický jazyk 
 
hlavný garant:     prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
spolugaranti:     prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
      doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. 
 
 
 
 
študijný program dizajn, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program dizajn, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
 
hlavný garant:     doc. akad. soch. Peter Paliatka 
spolugaranti:     doc. akad. soch. Peter Humaj 
      prof. Ing. Veronika Kotradyová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestori predmetov doktorandského štúdia na FA STU  
po komplexnej akreditácii - 2015 

       letný semester  
zimný semester 

študijný program architektúra, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program architektúra, denná forma štúdia, anglický jazyk 
študijný program architektúra, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program architektúra, externá forma štúdia, anglický jazyk 
 
I. predmet – Teória a metodológia vedy  prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
 

II. predmet – Teória tvorby    prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  

 
III. predmet – Vybrané state z architektúry  prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. 
       prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. 
 
IV. predmet – Interdisciplinárne aspekty architektúry 
        prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. 
 
študijný program urbanizmus, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program urbanizmus, denná forma štúdia, anglický jazyk 
študijný program urbanizmus, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program urbanizmus, externá forma štúdia, anglický jazyk 
 
I. predmet - Teória a metodológia vedy  prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
 
II. predmet – Teória tvorby    prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  
 
III. predmet – Vybrané state z urbanizmu  prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.  

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
IV. predmet – Interdisciplinárne aspekty urbanizmu 
        doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. 
 
študijný program dizajn, denná forma štúdia, slovenský jazyk 
študijný program dizajn, externá forma štúdia, slovenský jazyk 
 
I. predmet - Teória a metodológia vedy  prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková  

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
 

II. predmet – Teória tvorby    prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  
        prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  
 
III. predmet – Vybrané state z dizajnu  doc. akad. soch. Peter Humaj 
       doc. akad. soch. Peter Humaj 
 
IV. predmet – Interdisciplinárne aspekty dizajnu doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 


