Doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. - vymenúvacie konanie
Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 4 ods. 10 a § 5a
vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Dátum doručenia
žiadosti
o vymenovanie za
profesora
Dátum, od ktorého je
inauguračné konanie
prerušené a lehotu,
v ktorej majú byť
odstránené
nedostatky žiadosti
Názov študijného
odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Téma inauguračnej
prednášky



Monika Rychtáriková

 8.6.2015

 -

 5.1.4 pozemné stavby
 Priestorová akustika v multidisciplinárnom kontexte
Údaje z profesijného životopisu:

Akademické tituly,
vedecko-pedagogické
tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia

 Doc. Ing. PhD.
 1975

•
•
•
•
•

2010 - docent v odbore pozemné stavby
2002 - PhD v odbore 36-01-9 teória a konštrukcie pozemných stavieb
1998 - Ing. v odbore Architektúra a pozemné stavby
1998 - Doplnkové pedagogické štúdium
1989 - Ľudová škola umenia. spev, klavír, Viola

Priebeh zamestnaní

•
•

2002 doteraz - SvF STU Bratislava
2005 doteraz - KU Leuven

Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)

STU Bratislava : 2002 doteraz striedavo cvičenia:
• Konštrukcie pozemných stavieb I-IV. (1.-4.roč., APS, SvF STU)
• Stavebná tepelná technika (2.roč., APS, SvF STU)
• Stavebná akustika a osvetlenie budov (3.roč., SvF STU)
• Technické kreslenie (1.roč. APS, SvF STU)
• Ateliérová tvorba II (3.roč. APS, SvF STU)
• 2004 a 2014 Building Physics (prednášky a cvičenia v angličtine)
KU Leuven* 2005 - 2009 Zaalakoestiek en lichtechniek (Ing a Arch)
• 2005 - 2009 Projektwerk (ateliérová tvorba 3.roč, Ing a Arch)
• 2005 - doposiaľ, Basic Experimental Techniques in Physics Acoustics a Physical
Acoustics (2-3.roč. študenti fyziky)
• 2014 - doposiaľ: Akustika (prednášky a cvičenia, (1. roč. Ing, Arch)
• Bakalársky projekt „Koncept a integrácia“ (3. roč. architekti)
*pozn. na KU Leuven nie je úplne definované v ktorom roku musí študent ten čí onen
predmet absolvovať.

Vysokoškolské
vzdelanie a ďalší
akademický rast
Ďalšie vzdelávanie

Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
zameraní

• stavebná a priestorová akustika

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Zoznam prác - § 4 ods.
2 písm. f)
Údaje o publikačnej
činnosti (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu
Počet doktorandov:
školených
ukončených



Monika Rychtáriková

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monografia - 2 ks /3.7 AH, 4 AH /AAB, AAA
kapitola v monografii – 3 ks/ 1AH, 2AH, 2AH/ AAA, AAB, AAB
učebnica - 1 ks /6.8 AH/ACA
kapitola v učebnici 2 ks / 3 AH, 3 AH / ACB
skriptá - 2 ks /3 AH, 3 AH/BCI
celkový počet - 12
z toho domáce/zahraničné - 8/4
z toho SCI - 2/2
11 (6 ako školiteľ + 5 ako školiteľ špecialista)
6 (4 ako školiteľ + 2 ako školiteľ špecialista)
5 (2 ako školiteľ + 3 ako školiteľ špecialista)

Údaje o oponentoch

prof. Ing. Karel Vokurka, DrSc., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU Liberec
prof. Ing. Ondrej Jiříček, PhD., Elektrotechnická fakulta, ČVUT Praha
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Fakulta strojní ČVUT Praha

Predseda inauguračnej
komisie
Členovia inauguračnej
komisie



Oponentské posudky

Dátum, čas a miesto
konania inauguračnej
prednášky §4 ods.10
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 §2 ods.2
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady SvF STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU Bratislava

prof. Ing. Kristian Jambrošić, PhD., University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and
Computing
prof. RNDr. Peter Bury, CSc., Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline
prof. dr hab. inž. Tadeusz Kamisiński, Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w
Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Rychtarikova_Jiricek.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Rychtarikova_Vampola.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Rychtarikova_Vokurka.pdf
 27.11.2015 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

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

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

UZNESENIE č. 42 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. Ing.
Moniky Rychtárikovej, PhD., za profesorku v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby všetkými
hlasmi.

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/PREZENCKa_VR_novem
ber2015_web.pdf

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
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 §2 ods.2
Kontaktná adresa
inauguranta



Monika Rychtáriková

 VR STU
 http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Rychtarikova_VR_STU_
Prezencna.pdf

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

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Radlinského 11,
810 05 Bratislava
 monika.rychtarikova@stuba.sk

