Ing. arch. Zuzana Prutkayová Jankovichová

__________________________________________________________________________________________
adresa: Pifflova 4, 851 01 Bratislava, SR
e-mail: a.design.bratislava@gmail.com
telefón: 0903 14 11 11
Vzdelanie
2006 – 2004:
2004 – 2000:
2004 – 2003:
2000 – 1991:

Fakulta architektúry, STU Bratislava, inžinierske štúdium ukončené s vyznamenaním
Fakulta architektúry, STU Bratislava, bakalárske štúdium
Socrates Erasmus, Faculté Polytechnique Mons, Departement d'architecture,
Belgicko. Štúdium prebiehalo vo francúzskom jazyku.
Evanjelické lýceum, Bratislava.
Bilinguálne štúdium v anglickom jazyku ukončené maturitnou skúškou a odbornou
štátnou skúškou z anglického jazyka.

Odborný rast
pracovné skúsenosti
od 10/2010:
člen združenia architektov Palisády Ateliér, Bratislava
od 03/2013:
nezávislý lektor pre výučbu dizajnu a histórie architektúry a interiérového dizajnu
Design Academy, Bratislava - http://www.designacademy.sk
od 01/2015:
spolupráca s architekt Dušan Dinaj, ADM design, s.r.o.
2010 – 2006:
architekt v architektonický ateliér A.PRO s.r.o., Bratislava.
prax popri štúdiu
06/2006 – 10/2004: Architekt Dinaj, miesto práce: Bratislava.
10/2004 – 10/2001: Architekt Žalman, miesto práce: Bratislava.
školenia
06/2016 – PDCS: tréning „Leadership 2.0“
01/2015 – PDCS: tréning „Riešenie konfliktov Nenásilnou komunikáciou“
09-12/2012 – Slovenská obchodná a priemyselná komora: “Akadémia pre začínajúce podnikateľky”
05-07/2010 – Nadácia Ekopolis: “Zapojenie verejnosti do plánovania a vytváranie verejných priestorov;”
tréning sa zameriaval na facilitáciu a plánovanie
dobrovoľnícka činnosť
2010-2015 – Ulita o.z. – návrh, inžiniering a koordinácia realizácie projektu multifunkčného ihriska pre mládež pri
komunitnom centre Ulita, Bratislava - Petržalka
Znalosti:
PC:
AutoCAD 2D, 3D, Revit Architecture, SketchUp + VRay
Adobe Photoshop, Corel – Draw, Photo-Paint
Microsoft – Word, Excel, Outlook, PowerPoint
OpenOffice - Writer, Calc
vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič)
jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne slovom a písmom, francúzsky jazyk – mierne pokročilý, nemecký jazyk – mierne
pokročilý

Architektonické súťaže
2006:
2009:
2010:
2010:
2010:
2013:
2013:
2014:
2014:
2016:
2016:

Prestavby centrálnej časti mestskej časti Vajnory, Bratislava,
1. miesto; účasť v kolektíve pod vedením Ing. D. Dinaja
Biodiversarium, Observatoire oceanologique de Banyuls/Mer, Francúzsko,
odmena, účasť spolu s Ing. arch. Dana Hanušíková
Relax! – Františkánske námestie, Bratislava, súťaž prestavby objektov 8,9,10;
účasť; účasť s kolektívom Ing. arch. M.Tomík, Ing. arch. L.Jesenaiová, Ing. arch. K. Pravdová
Poštová banka, riešenie pobočiek,
2. miesto, účasť spolu s kolektívom Palisády Ateliér
Poštová banka, sídlo spoločnosti,
účasť; účasť spolu s kolektívom Palisády Ateliér
Rímske kúpele, Dudince, výstavba wellness centra
súťaž nebola vyhodnotená; účasť s kolektívom Palisády ateliér
Račianske mýto, Bratislava – revitalizácia parku,
odmena, účasť s kolektívom Palisády ateliér
ČSOB, sídlo spoločnosti;
účasť; účasť spolu s kolektívom Palisády Ateliér a Aukett Praha
Galerie Jindřich, Ostrava, rekonštrukcia hotelového domu;
účasť; účasť s kolektívom Aukett Praha a Palisády ateliér
Šafarikovo námestie, Bratislava – revitalizácia parku,
účasť; účasť spolu s kolektívom Palisády Ateliér
Športová hala Vajnory – výstavba multifunkčnej haly
účasť; účasť spolu s kolektívom KACC s.r.o. a Palisády Ateliér

