
Doc. Ing. Pavol Ďurica, 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 

Pavol Ďurica 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora  

21.11.2012 

Dátum, od ktorého je 
inauguračné konanie 
prerušené a lehotu, 
v ktorej majú byť 
odstránené 
nedostatky žiadosti 

- 

Názov študijného 
odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 

pozemné stavby 

Téma inauguračnej 
prednášky  

Teória a tvorba progresívnych obalových konštrukcií budov a ich detailov  

Údaje z profesijného 
životopisu: 

 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

Doc. Ing. CSc. 

Rok narodenia 1958 

Vysokoškolské 
vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 1997 - docent v odbore pozemné stavby 

 1994 - CSc. v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb. 

 1982 - Ing. v odbore pozemné stavby 

Ďalšie vzdelávanie  1988 - špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy - CAD, CAM, ÚRVŠ Bratislava 

 1990 základy pedagogiky vysokej školy na FF UPJŠ Prešov 

 1999 - súdne inžinierstvo odbor stavebníctvo  

 2005 - autorizovaný stavebný inžinier 

 2008 - odborná spôsobilosť: Energetická certifikácia budov 

Priebeh zamestnaní  1982 - 2007 SvF TU v Košiciach 

 2007 doteraz - SvF ŽU v Žiline 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 2010/SvF ŽU/konštrukcie budov 5 /prednášky/2 hod. týždenne 

 2010/SvF ŽU/poruchy a obnova budov/prednášky/2 hod. týždenne 

 2007/SvF ŽU/vybrané state z konštrukcií budov/prednášky/2 hod. týždenne 

 2010/SvF ŽU/poruchy a sanácie budov/prednášky/2 hod. týždenne 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 energetická hospodárnosť budov 

 meracie metódy, diagnostika a obnova budov 

Zoznam prác - § 4 ods. 
2 písm. f) 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Durica-Zoznam-
prac.pdf 

Údaje o publikačnej 
činnosti (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

 monografia - 2 ks /17,76 AH, 4,71 AH, /AAB, BAA  

 učebnica - 1 ks /3,19 AH/ACB 

 skriptá - 2 ks /6,18 AH, 8,68 AH/BCI 



Meno, priezvisko, 
rodné priezvisko 

Pavol Ďurica 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 64 

 z toho domáce/zahraničné - 53/11 

 z toho SCI - 0/1 

Počet doktorandov: 
školených  
ukončených  

 3 

 2 

Priebeh 
vymenúvacieho 
konania 

 

Údaje o oponentoch  prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava  

 prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha 

 prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., Stavebná fakulta TU Košice 
Predseda inauguračnej 
komisie 

 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava 

Členovia inauguračnej 
komisie 
 

 prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha 

 prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU Zvolen 

 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Strojnícka fakulta ŽU Žilina 
Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_Katunsky.pdf 

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

Dátum, čas a miesto 
konania inauguračnej 
prednášky §4 ods.10 

21.6.2013 o 9.00 hod., zasadačka Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 
Bratislava 

Návrh inauguračnej 
komisie 
s odporúčaním 
schváliť/neschváliť 
návrh na vymenovanie 
za profesora v odbore 

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

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

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

 UZNESENIE č. 16  VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie 
doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., za profesora v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby 
všetkými hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady SvF STU, ktorá o 
žiadosti rozhodovala 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_prezencia_VR_
SvF.PDF 

Zloženie vedeckej rady 
STU, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

 VR STU 
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-
stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840 

https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_Katunsky.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_Puskar.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_Tywoniak.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Durica_Stanovisko.pdf
http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840


Meno, priezvisko, 
rodné priezvisko 

Pavol Ďurica 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady STU, ktorá o 
žiadosti rozhodovala 

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

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

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

Kontaktná adresa 
inauguranta 

Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Univerzitná 8215, 
010 26 Žilina 
pavol.durica@fstav.uniza.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

