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DIPLOMATICKÁ MISIA PREZIDENTA SR A. KISKU V 
CHORVÁTSKU 
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Téma habilitačnej prednášky HYBRIDNOSŤ V DIZAJNE - Aplikovanie hybridného 
myslenia v inovačných projektoch z akademického 
prostredia a praxe  

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

stanovisko 

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

VaUR FAD STU 

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

uznesenie  

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, 
ktorá o žiadosti rozhodovala 

prezenčná listina zo zasadnutia VaUR FAD  
 
Originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu 
u tajomníčky VR .  
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej 
prednášky  

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

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

sa konala dňa 27.10.2020 o 10,00 hod. v miestnosti 
117, FAD STU.  
 
Bola verejne dostupná online, záznam je dostupný na 
youtube.  

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 

 

udelením titulu docent rektorom STU 
s účinnosťou od 20.01.2021 

Kontaktná adresa habilitanta zuzana.toncikova@tuzvo.sk 
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