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a lehotu, v ktorej majú 
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Názov študijného 
odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 
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Názov habilitačnej 
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 Rheology. Visco-Elastic and Visco-Elasto-Plastic Modelling 

Údaje z profesijného  životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 RNDr. PhD. 

Rok narodenia  1964 

Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2005 - PhD. v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb 

 1988 - RNDr.  

 1982 - 1987 denné štúdium v odbore Matematická analýza na MFF UK Bratislava 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 1992 - Pedagogické minimum 

Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 1991 - doteraz – Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF STU Bratislava 

 1988 - 1990 – Katedra konštrukcií pozemných stavieb, SvF STU Bratislava 

 1987 Slovenská plánovacia komisia 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 2015 – 2018/Matematické modelovacie v navrhovaní budov P, C/7-10 hod. týždenne 

 2014 – 2018/Biomechanika P, C/4 hod. týždenne 

 2012 – 2013/Biomechanika C/2 hod. týždenne 

 2011 – 2017/Matematika v architektúre P, C/3-6 hod. týždenne 

 2004 – 2014/Numerická matematika P, C/4-10 hod. týždenne 

 2004 – 2015/Matematika 2 C/4-8 hod. týždenne 

 2007/Automatizované systémy projektovania CAD P, C/3 hod. týždenne 

 1997 – 2000/Deskriptívna geometria C/8-16 hod. týždenne 

 1991 – 1992/Matematika 1 C/6-8 hod. týždenne 

 1991 – 1992/Informatika C /4-8 hod. týždenne 

 1988 – 1990/Programy stavebnej fyziky C/4-6 hod. týždenne 
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 z toho domáce/zahraničné – 2/21 
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 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Minarova_Daniel.pdf  
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Minarova_Guba.pdf  
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Dátum, čas a miesto 
konania habilitačnej 
prednášky a  
dátum, čas a miesto 
konania obhajoby 
habilitačnej práce §1 
ods. 14 

 08.11.2018 o 11.00. hod v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Blok C. 
1. poschodie 

Návrh habilitačnej 
komisie  
S odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul 
docent v odbore  

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
udelenie titulu 
„docent“  

• 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. 38 VR/2018 
 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 
docent RNDr. Márii Minárovej, PhD., v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika 
všetkými hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_december_2018.pdf  
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habilitačného konania 
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https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Minarova_Sokol.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Minarova_S.pdf
http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_december_2018.pdf
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