
doc. Ing. Zora Petráková, 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) Zora Petráková, rod. Bašnáková 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora 

 19.09.2022 

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 

 stavebníctvo 

Téma inauguračnej 
prednášky 

 Optimalizácia nákladov životného cyklu stavebných objektov  prostredníctvo nástrojov 
projektového riadenia a BIM 

 Údaje z profesijného životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia  1958 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 

 2009 – docent v odbore  Manažment staveb 
 1989 – PhD.  Odvetv. a prierezové ekonomiky 
 1983 – Ing.  Ekonomika a riadenie staveb 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 Pedagogické minimum  
 Špecializované vzdelávanie pre znalcov – Odbor Stavebníctvo, STU SvF Bratislava 
 Špecializované vzdelávanie pre znalcov – Odhad hodnoty podnikov, EU Bratislava 

Údaje o priebehu 
zamestnaní a  

 2015 – doteraz - SvF STU Bratislava 
 2009 – 2014 – UM STU 
 1987 – 2008 – SvF STU Bratislava 

priebehu pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 1987 – 1994 cvičenia 
 1994 – 2021 Projektový manažment, Finančný manažment, Riadenie stavebných projektov, 

Ekonomická efektívnosť  stavebnej výroby; prednášky a cvičenia na SvF aj UM STU 
Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Projektové riadenie v stavebníctve 

Zoznam prác - § 5 ods. 
2 písm. f) 

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



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Zora Petráková, rod. Bašnáková 

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 /4 AH/ACB* 
 skriptá – 3 ks /3,45 AH, 6,7 AH, 4,15 AH/BAA*, BCI* 

Ohlasy na vedeckú 
alebo umeleckú prácu 

 celkový počet – 128 
 z toho domáce/zahraničné – 18/6 
 z toho SCI – 104/- 

Počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, 
koľko z nich štúdium 
ku dňu vyhotovenia 
životopisu riadne 
skončili  

 15 školených (9 zanechali štúdium) 
 5 ukončených 

  

Údaje o oponentoch a 
členoch inauguračnej 
komisie (podľa §7 
Vyhlášky) meno a 
priezvisko, akademický 
titul a vedecko-
pedagogický titul 
alebo umelecko-
pedagogický titul, 
pracovisko pričom 
vyznačí, ktorý z nich je 
a) zamestnancom 
vysokej školy , na 
ktorej sa inaugurácia 
uskutočňuje 
b) je zahraničným 
odborníkom 
c) pôsobí na vysokej 
škole vo funkcii 
profesora 

Predseda inauguračnej komisie: 
 prof. Ing. Jozef Gašparıḱ, PhD., SvF STU Bratislava. – odbor stavebníctvo; zamestnanec 

vysokej školy, na ktorej sa inaugurácia uskutočňuje 
 

Členovia inauguračnej komisie: 
 doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Fakulta stavebnı ́ČVUT Praha – odbor Stavitelství, zahraničný 

odborník 
 doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno – odbor Management 

stavebnictví, zahraničný odborník 
 doc. Ing. Petr Všetečka, CSc., Garant Partner Plus s.r.o. Liptovský Mikuláš – odbor projektové 

riadenie (vzdelávanie)  
 

Oponenti: 
 prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.,  Stavebná fakulta TU v Košiciach – odbor stavebníctvo 
 prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline – odbor stavebníctvo  
 prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Fakulta stavební VUT Brno – odbor stavebnictví-fyzikální a 

stavebně materiálové inženýrství, zahraničný odborník  

Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Petrakova_Mikolaj.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Petrakova_Hobst.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Petrakova_Kozlovska.pdf 

Dátum, čas a miesto 
konania inauguračnej 
prednášky  

27.01.2023 o 9.15 hod. online formou prostredníctvom Google Meet 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Zora Petráková, rod. Bašnáková 

Návrh inauguračnej 
komisie s 
odporúčaním schváliť 
/ neschváliť návrh na 
vymenovanie 
uchádzača za 
profesora v odbore 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania  

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

Zloženie VR, ktorá 
prerokovala návrh na 
vymenovanie 
profesora, 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 vedeckej 
rady SvF STU, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §6 ods.2 
Vyhlášky 

UZNESENIE č. 1 VR/2023 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. 
Ing. Zory Petrákovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania stavebníctvo všetkými hlasmi prítomných členov VR 
oprávnených hlasovať. 

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_januar_2023.pdf  



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Zora Petráková, rod. Bašnáková 

Zloženie VR STU, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora, meno a 
priezvisko, akademický 
titul a vedecko-
pedagogický titul 
alebo umelecko-
pedagogický titul, 
vedecké hodnosti. Ak 
člen VR VŠ nie je 
členom akademickej 
obce tejto VŠ alebo ak 
člen VR fakulty nie je 
členom tejto VŠ 
uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto 
člena 

  VR STU 
 https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-

radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840   

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencia_15_3_2023.pdf 

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Protokol_15_03_2023_Petrakova.pdf  

Dátum a dôvod 
skončenia 
inauguračného 
konania 

 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Ústav súdneho znalectva SvF, Radlinského 11, 813 68  
Bratislava, zora.petrakova@stuba.sk , 0905/402646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


