
Ing. Martina Majorošová, PhD. – habilitačné konanie  
Údaje v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 1 ods. 14, § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. 
 

Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Martina Majorošová 

Dátum doručenia 
žiadosti o habilitačné 
konanie 

23.05.2022 

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

 - 

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

 krajinárstvo 

Téma habilitačnej 
práce  

VPLYV ANTROPOGÉNNEJ ČINNOSTI NA KVALITU KRAJINY A SÍDELNEJ KRAJINY NA 
SLOVENSKU 

Údaje z profesijného  životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 Ing., PhD. 

Rok narodenia  1990 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2018 – PhD. v študijnom programe Krajinárstvo  
 2014 – Ing. v študijnom programe Krajinárstvo a krajinné inžinierstvo 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní  2008 – First Certificate in English 

Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 2016 – súčasnosť, SvF STU, technický editor v Slovak Journal of Civil Engineering,  
 2017 – 2019 – Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, odborný referent, ref. Územného 

plánu a rozvoja,  
 2018 – súčasnosť - SvF STU Bratislava, Katedra vodného hospodárstva krajiny, 

vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta, 
 2019 – súčasnosť – Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, poverená riadením referátu 

územného plánu a rozvoja 
a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU 
 2018/2019 – doposiaľ Ateliér z krajinného plánovania 1 
 2018/2019 – doposiaľ Ateliér z krajinného plánovania 2 
 2019/2020 – doposiaľ Ateliér z krajinného plánovania 3 
 2020/21 – doposiaľ Ateliérový projekt 1 
 2018/19 – doposiaľ Ateliérový projekt 3 
 2017/2018 – doposiaľ Bakalárska práca 
 2016/2017 – doposiaľ Biotechnika krajinnej zelene 
 2018/2019 – doposiaľ Dendrológia 
 2018/19 – doposiaľ Diplomová práca 
 2018/19 – doposiaľ Diplomový seminár 
 2021/2022 – Exkurzia 
 2014/2015 – Geografické informačné systémy vo vodnom hospodárstve 
 2014/15, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – Historické krajinné štruktúry 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Martina Majorošová 

 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – Krajinné inžinierstvo 
 2014/2015 – doposiaľ – Výučba v teréne 
Pracovisko: Katedra architektúry, SvF, STU 
 2021/2022 – Tvorba krajiny 
Pracovisko: FAD STU 
 2015/2016 – Ateliér navrhovania KZA I 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Krajinárstvo, krajinné plánovanie, krajinná architektúra 

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 

 monografia -  
 učebnica: 1 ks 4,46 AH (ACB) 
 skriptá - 

Ohlasy na vedeckú 
alebo umeleckú prácu 

 celkový počet 43  
 z toho domáce/zahraničné – 4/39  
 z toho SCI domáce/zahraničné 1/32 

Priebeh habilitácie  

Meno a priezvisko, 
akademický titul, 
vedecko-pedagogický 
titul,  umelecko-
pedagogický titul a 
pracovisko oponentov 
HP a členov 
habilitačnej komisie, 
pričom vyznačí, ktorý z 
nich je zamestnancom 
vysokej školy , na 
ktorej sa habilitácia 
uskutočňuje  

Predseda habilitačnej komisie: 
 prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., SvF STU Bratislava – zamestnanec VŠ, na ktorej sa 

habilitácia uskutočňuje 
Členovia habilitačnej komisie:  
 prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene 
 doc. Ing. Hana Středová, Ph.D, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Mendelova 

univerzita v Brně 
 prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra 
Náhradný člen: 
 doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratilsave, v.v.i. 
Oponenti habilitačnej práce: 
 prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre 
 doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD., Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene 
 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU  Nitra 
Náhradný oponent: 
 prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach 

Oponentské posudky 
 

 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Majorosova_Tatosova.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Majorosova_Vido.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Majorosova_Hresko.pdf 

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

13.09.2022 o 10.00 hod. v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie 

Návrh habilitačnej 
komisie s 
odporúčaním udeliť 
alebo neudeliť titul 
docent v odbore 
habilitačného konania 

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



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Martina Majorošová 

a inauguračného 
konania 
Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala návrh na 
udelenie vedecko-
pedagogického titulu 
alebo umelecko-
pedagogického titulu, 
„docent“, a to v 
rozsahu  meno , a 
priezvisko člena VR, 
jeho akademické 
tituly, vedecko-
pedagogické tituly, 
umelecko-
pedagogické a  
vedecké hodnosti: Ak 
člen VR VŠ  nie je 
členom akademickej 
obce tejto VŠ alebo ak 
člen VR fakulty nie je 
členom tejto VŠ, ktorej 
je fakulta súčasťou 
uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto 
člena. 

  VR SvF STU v Bratislave 
 http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641   

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

UZNESENIE č. 14 VR/2022  
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 
docentka Ing. Martine Majorošovej, PhD., v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania krajinárstvo väčšinou hlasov prítomných členov VR s 
oprávnením hlasovať. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_september_2022.pdf 

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 
 

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od  30.11.2022 

Kontaktná adresa 
habilitanta 

Stavebná fakulta SvF STU v Bratislave, Katedra vodného hospodárstva krajiny,  
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 

 

 


