
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. – vymenúvacie konanie  
Údaje v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. 

Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Mária Budiaková 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora 

 22.02.2021 

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

 - 

Názov odboru 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 

 pozemné stavby 

Téma inauguračnej 
prednášky  Progresívne technológie a vnútorná klíma 

 Údaje z profesijného životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia  1962 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 

 1999 – docent v odbore Architektúra 
 1990 – PhD. v odbore Pozemné stavby 
 1986 – Ing. v odbore Pozemné stavby 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní  štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého 

Údaje o priebehu 
zamestnaní a  

 1992 doteraz  FAD STU Bratislava 
 1990 -1992 Zdravoprojekt Bratislava 
 1987-1990 SvF STU Bratislava- doktorand 
 1986 Štátny projektový a typizačný ústav Bratislava 

priebehu pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

FAD STU v Bratislave, ÚKAIS-Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, 1992-2003, 
2010-doteraz; Ústav architektúry I, 2003-2010: 
 1992 doteraz Technické zariadenia budov I prednášky a cvičenia 
 1992 doteraz Technické zariadenia budov II prednášky a cvičenia 
 1994-2016 Koord. technických par. v tvorbe arch. diela, prednášky a cvičenia 
 1994-2004 ďalších 7 predmetov, predn. a cvi. 
 2016-2019 Staviteľstvo I, II, cvičenia 
 2002 doteraz Bakalárská práca p. konzultácie 
 1993 doteraz Diplomová práca konzultácie 
 1993 doteraz Ateliérové práce konzultácie 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Pozemné stavby, Technické zariadenia budov 

Zoznam prác - § 5 ods. 
2 písm. f) 

 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Mária Budiaková 

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 

 
 učebnica – 1 ks /10 AH/ACB 
 skriptá – 4 ks /9AH; 10,7AH; 6,6 AH; 6,5 AH/BCI 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet – 77 
 z toho domáce/zahraničné – 63/14 
 z toho SCI – 9 zahraničné 

Počet doktorandov: 
školených 
ukončených  

 9 
 1 (+1) 

  

Údaje o oponentoch 
 
 

 
Náhradný oponent 

 prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava 
 prof. Ing. Josef Chybík, CSc., FA VUT Brno 
 Ing. Ladislav Piršel, PhD., ALOCONS, s.r.o. 

 doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., FA ČVUT Praha 
Predseda inauguračnej 
komisie  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava 

Členovia inauguračnej 
komisie 
 
 
              Náhradný člen 

 prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha 
 prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Fakulta stavební VUT Brno 
 prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., SvF TU Košice 

 Ing. Peter Matiašovský, CSc., ÚSTARCH SAV Bratislava 
Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Budiakova_Chybik.pdf 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Budiakova_Chmurny.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Budiakova_Pirsel.pdf 

Dátum, čas a miesto 
konania inauguračnej 
prednášky  

 

Návrh inauguračnej 
komisie 
s odporúčaním 
schváliť/neschváliť 
návrh na vymenovanie 
za profesora v odbore 

 

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

 

Rozhodnutie vedeckej 
rady SvF STU, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §6 ods.2 
Vyhlášky 

 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Mária Budiaková 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady SvF STU, ktorá o 
žiadosti rozhodovala 

 

Zloženie vedeckej rady 
STU, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

 

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 §6 ods.6 
Vyhlášky  

 

Dátum a dôvod 
skončenia 
inauguračného 
konania 

 02.11.2021, ukončenie inauguračného konania na žiadosť uchádzačky 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

FAD v Bratislave, ÚKAIS, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava,  
maria.budiakova@stuba.sk, 0907482267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


