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Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru  
s Ing. arch. Jurajom Hermannom na miesto vysokoškolského 
učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora  
 
 
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor STU 
 
Vypracoval: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan fakulty 
 
Schválené: Vedecká rada Stavebnej fakulty STU 27.09.2019 
 
Návrh uznesenia: Vedecká rada STU schválila predložený materiál: 
  
 a/ všetkými hlasmi 
 b/ väčšinou hlasov 
 c/ neschválila 
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Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru  
s Ing. arch. Jurajom Hermannom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  

hosťujúceho profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pozemné stavby 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

Meno, priezvisko, tituly: Juraj Hermann, Ing. arch. 
Dátum a miesto narodenia: 11. 01. 1953,  Levice 
Pracovisko: - P - T, spol. s r. o., Martinengova 30, 811 02 Bratislava 
                                                         - Spolok architektov Slovenska, Panská 15 811 01 Bratislava 
 
Akademické a vedecké hodnosti :  
1977 FA SVŠT, štúdium ukončil s vyznamenaním 
 
2. VEDECKO-PEDAGOGICKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ 

Ing. arch. Juraj Hermann ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1977 na FA SVŠT Bratislava. 
Štúdium ukončil s vyznamenaním. Jeho diplomový projekt Sobášnej siene v Dúbravke v 
Bratislave bol realizovaný. 
V rokoch 1977 – 1981 pracoval ako projektant v Štátnom projektovom a typizačnom ústave 
(ŠPTÚ) v Bratislave. Ako začínajúci projektant sa zúčastnil na projekte kongresového centra 
Istropolis Bratislava. 
V rokoch 1981 – 1984 absolvoval dlhodobý pracovný pobyt v Alžírsku, v spoločnosti CNERU 
Blida, kde pôsobil ako architekt - urbanista pre projekty obytných zón. Pracoval na projektoch 
obytných zón a smerných územných plánoch miest podľa francúzskej metodiky. 
V rokoch 1985-1991 pracoval opäť v ŠPTÚ Bratislava ako samostatný projektant - architekt, 
neskôr ako vedúci projektovej skupiny. 
V rokoch 1986 absolvoval pracovný pobyt v Paríži (Francúzsko) v súvislosti s projektom Hotela 
Fórum pre Bratislavu. Je autorom obytného súboru 226 bytov na Machnáči v Bratislave. Táto 
stavba reprezentovala slovenskú architektúru na Kongrese UIA v Barcelone a bola vybratá 
medzinárodnou porotou na výstavu architektúry stredoeurópskych a východoeurópskych 
štátov v rámci Medzinárodného stavebného veľtrhu v Lipsku. 
V rokoch 1991-1995 pracoval vo Viedni ako architekt v spoločnosti Architektbüro Leibetseder. 
Koncom roku 1991 založil spolu s architektom Leibetsederom a firmou Loft Consult G.m.b.H. 
Wien spoločnosť Projekt - Team Bratislava s.r.o., ktorá v Bratislave okrem iných úloh 
spracovávala projekty pre Rakúsko a projekty stavieb do Moskvy. 
V roku 1995 ukončil spoluprácu s Loft Consult G.m.b.H. Wien a orientuje sa na projekty pre 
zahraničných a slovenských investorov na Slovensku. V súčasnosti je konateľom spoločnosti P 
- T spol. s r. o. v Bratislave a aktívne sa podieľa s jedenástimi spolupracovníkmi na projektoch 
stavieb pre spoločnosti - Carrefour a. s., Polus a. s., Eurotel a. s., T. A. P. International s r. o., 
Trigranit Development Slovakia s r. o., LIDL v.o.s., IMMOEAST, J&T REAL ESTATE a. s.  
Od roku 2015 – 2017 je prezidentom organizácie Spolku architektov Slovenska, Panská 15 811 
01 Bratislava.  
V rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako externý pedagóg na Fakulte architektúry STU Bratislava, 
kde vyučoval architektonickú tvorbu a navrhovanie obytných a občianskych stavieb.  
Spolupracuje s Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave, kde sa podieľa na prednáškach 
zabezpečovaných Katedrou architektúry či spolupracuje pri výstavnej a propagačnej činnosti 
Katedry architektúry. Zúčastňuje sa ako člen v rôznych komisiách vrátane štátnicových. Zapája 
sa do umeleckej a publikačnej činnosti Katedry architektúry. 
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Publikoval viaceré svoje projekty a realizácie v odborných časopisoch na Slovensku a v Českej 
republike. Odborné architektonické časopisy zároveň o ňom uviedli viaceré profilové články a 
rozhovory. Získal viaceré ocenenia vo verejných architektonických súťažiach. Jeho stavby boli 
trikrát nominované na Cenu CE-ZA-AR, jedenkrát na Cenu Dušana Jurkoviča, dvakrát na Hlavnú 
cenu Stavba Roka. Získal Cenu STU v Bratislave, Stavebnej Fakulty za uplatnenie vedy a 
techniky v realizácii stavby Panorama City v Bratislave. Zároveň za túto realizáciu získal Hlavnú 
cenu súťaže Stavba Roka 2016.   
Vo svojej činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť architektúry, architektonickej tvorby a 
oblasť pozemných stavieb. Má skúsenosti s projekciou a realizáciou rozsiahlych stavebných 
súborov. Konštrukcie podľa jeho projektov sú realizované na Slovensku aj v zahraničí. 
 Počas dlhého obdobia svojej odbornej činnosti Ing. arch. Juraj Hermann, získal veľké 
množstvo skúsenosti z oblasti navrhovania, projektovania, a realizácie obytných, občianskych 
a priemyselných stavieb či ich rekonštrukcií,  o ktoré sa chce podeliť so študentmi všetkých 
troch stupňov štúdia. 
 
3. PRÍNOS PRE FAKULTU A UNIVERZITU 

Pedagogickú činnosť na Katedre architektúry Ing. arch. Juraj Hermann vykonával už aj v  
minulosti. V rámci svojej činnosti na Katedre architektúry zabezpečoval, resp. zabezpečuje: 
 

 od roku 2016 zabezpečoval prednáškovú činnosť na študijnom programe PSA, 

 za spolupráce vypracoval oponentské posudky záverečných prác, 

 podieľal sa na organizácii umeleckej činnosti Katedry architektúre pre 
prezentačných výstavách Katedry architektúry na SAS, 

 Viackrát zabezpečil odbornú exkurziu do ním projektovanej administratívnej 
výškovej budovy Lakeside Park, pre celý ročník, v rámci predmetu Typológie 2. 
Exkurzia bola študentmi v anonymnom hodnotení hodnotená mimoriadne pozitívne 
a prínosne. 

 Zabezpečil účasť študentov v medzinárodných študentských architektonických 
súťažiach (Inspirelli Award, Finále študentskej architektonickej súťaže UIA v Číne 
2019). 

   
Vo svojej pedagogickej práci využíva získané odborné poznatky a praktické skúsenosti získané 
vlastnou projektovou a architektonickou činnosťou. Svojimi postrehmi prináša cennú 
konfrontáciu architektonického vzdelávania na SvF a aktuálnych požiadaviek z praxe. 
 
Spoluprácu v menovaných oblastiach považujem za prínosnú i v ďalšom období. 
 
 
4. HARMONOGRAM HOSŤOVANIA 

Bohaté skúsenosti Ing. arch. Juraja Hermanna z praxe, vykonávanej na Slovensku i v zahraničí, 
plánuje v nasledovnom období katedra architektúry využiť v prospech študentov všetkých 
troch stupňov štúdia, na študijnom programe PSA. Konkrétne sa plánuje jeho zapojenie do:  
  

 priamej pedagogickej činnosti vo forme doplnkových prednášok pre riadnych 
študentov bakalárskeho i inžinierskeho štúdia, 

 vedenie diplomových prác, 

 prednášok pre doktorandov, 
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 poradenskej činnosti pre doktorandov vo forme školiteľ špecialista, 

 spolupráce v publikačnej činnosti, 

 spolupráce v umeleckej oblasti, 

 organizovania exkurzií pre študentov. 
 

Zabezpečovanie týchto činností na Katedre architektúry sa predpokladá v horizonte 
minimálne piatich rokov. 
 
5. STANOVISKO VEDECKEJ RADY STAVEBNEJ FAKULTY ZO DŇA 27.09.2019 

Na základe doterajšieho úspešného pôsobenia menovaného Ing. arch. Juraja Hermanna na 
SvF STU v pedagogickej a odbornej oblasti, ako aj jeho bohatých skúseností, Katedra 
architektúry navrhuje Vedeckej rade Stavebnej fakulty STU v Bratislave odsúhlasiť pôsobenie 
Ing. arch. Juraja Hermanna vo funkcii hosťujúceho profesora na dvojročné obdobie na 
Stavebnej fakulte STU v Bratislave. 

UZNESENIE č. 35 VR/2019 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na dvojročné uzatvorenie 
pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora 
s Ing. arch. Jurajom Hermannom všetkými hlasmi. 

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať ................ 28 
Z toho 2/3 ............................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať .............. 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie .................. 15 
Počet hlasov za ....................................................................... 21  
Počet hlasov proti ..................................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania ................................................................ 0 
Počet neplatných hlasov:  ......................................................... 0 

 
 

V Bratislave 02.10.2019 

                    v.r. 
         prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 

                 dekan 
 

 


