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:
Odborný rast

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.

pracovné skúsenosti
od 10/2018:
architekt a interiérový dizajnér, WESTWERK s.r.o., konateľ
od 09/2017:
architekt a interiérový dizajnér, zet DESIGN s.r.o., konateľ
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 – 2018:
člen združenia architektov Palisády Ateliér, Bratislava
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
2016:
2016:
2014:
2014:
2013:
2013:
2010:
2010:
2010:
2009:
2006:

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
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
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
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
Biodiversarium, Observatoire oceanologique de Banyuls/Mer, Francúzsko,
odmena, účasť spolu s Ing. arch. Dana Hanušíková
Prestavby centrálnej časti mestskej časti Vajnory, Bratislava,
1. miesto; účasť v kolektíve pod vedením Ing. D. Dinaja

Zoznam prác ( stav ku: november 2018)
DINAJ – ADM design s.r.o.
Rezidenčná štvrť Grunty, Líščie údolie, Bratislava
Apartmánové domy Oščadnica
RD Grunty, Líčšie Údolie, Bratislava
ZŠ Majerníkova - plaváreň
zet DESIGN
-

Byt Tománkova Bratislava; projekt interiéru a PM
Byt Trnavská, Bratislava; projekt interiéru a PM
Byt Šalviová, Bratislava; projekt interiéru a PM
RD Hainburg; projekt prestavby a zariadenia interiéru a PM

PALISADY ATELIER, AUKETT Slovensko
Zemplínske múzeum v Michalovciach; rekonštrukcia
Poštová Banka – interiér sídla spoločnosti, súťaž
Poštová Banka – interiér pobočiek, súťaž
BD Chlumeckého, Bratislava; projekt zateplenia a modernizácie
Spain is different, Bratislava; interiér prevádzky predajni delikates, projekt manažment (PM)
RD Šenkvice; štúdia RD
RD Rusovce; projekt dostavby a zariadenie interiéru, PM
Byt Šancová; projekt interiéru
Byt Hainburg; projekt interiéru
RD Stupava; projekt dostavby a zariadenie interiéru
Gant, Voderady; projekt interiéru podľa dizajn manuálu značky
Byt Priemyselná, Bratislava; projekt interiéru, PM
Byt Hrobákova, Bratislava; projekt interiéru, PM
Konventná, Bratislava; projekt uskutočniteľnosti prestavby poschodia pre ubytovanie farárov
Byt Majerníkova, Bratislava; projekt interiéru
ČSOB – interiér sídla spoločnosti, súťaž
kadernícky a kozmetický salón ŠARM, Bratislava; projekt interiéru a PM
LIDL HQ, Praha; projekt uskutočniteľnosti
Apartmán ZA, Bratislava; projekt interiéru a PM

-

Puli Medical, Ivanka pri Dunaji; sídlo firmy
DLH, Bratislava; sídlo firmy a showroom; projekt interiéru
Byt K14, Bratislava; projekt interiéru a PM
Byt Karadžičova, Bratislava; projekt interiéru a PM
zameranie objektov a ich zakreslenie do výkresu
rôzna iná činnosť v architektonickom ateliéri, najmä výpomoc na rôznych projektoch štúdií, UR a ich expedovaní

A.PRO s.r.o.,
- Phoenix Bratislava a Žilina; administratívno-prevádzková budova
- Neštátne zdravotnícke zariadenie Nitra
- Repro BITTNER, Bratislava; administratívna budova a prevádzková hala
- River Park časť B1; TD, SP, RP, marketing
- Klingerka, Bratislava; polyfunkčný komplex
- Zuckermandel, Bratislava; polyfunkčné mestské centrum
- Blumentál, Bratislava; polyfunkčný mestský blok
- Adidas, Bratislava; sídlo firmy a showroomy
- BD Ivánska cesta, Bratislava; adaptácia budovy školy na bytový dom
- Liptayova vila, Tatranská Lomnica; štúdia využiteľnosti
- RD Kramáre, Bratislava; rekonštrukcia interiéru
- Magic Travel, Bratislava; interiér cestovnej kancelárie
- zameranie objektov a ich zakreslenie do výkresu
- rôzna iná činnosť v architektonickom ateliéri, najmä výpomoc na rôznych projektoch štúdií, UR a ich expedovaní
OSTATNÉ PROJEKTY
2006 – Nadstavba bytového domu, Banská Bystrica

