
Ing. Ivan Slávik, PhD. - habilitačné konanie  

Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.   

Meno, priezvisko, 
rodné priezvisko 

Ivan Slávik 

Dátum doručenia 
žiadosti o habilitačné 
konanie  

22.11.2012 

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

- 

Názov študijného 
odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  

Názov habilitačnej 
práce  

Monitoring geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk 

Údaje z profesijného 
životopisu: 

 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

Ing. PhD. 

Rok narodenia 1965 

Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 1997 - PhD. v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 

 1989 - Ing. v odbore pozemné stavby, špecializácia geotechnika  

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 špecializované štúdium súdneho znalectva 

Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 1991 doteraz - SvF STU Bratislava 

 1989-1991 Doprastav š.p. Bratislava 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 1991-doteraz/katedra geotechniky prednášky/cvičenia  
Mechanika zemín, Geomechanika, Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Vlastnosti 
hornín a zemín 
cvičenia  
Stavebné jamy, Zakladanie v náročných podmienkach, Vlastnosti zemín, Zakladanie 
stavieb, Výuka v teréne, Laboratórium z mechaniky zemín, Ateliérová tvorba, Konštrukčný 
projekt  

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 geotechnika/mechanika zemín 

Údaje o publikačnej 
činnosti (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  skriptá - 3 ks /6 AH, 5 AH, 4 AH/BCI  

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 13 

 z toho domáce/zahraničné - 11/2 



Priebeh habilitácie  

Oponenti habilitačnej 
práce 

 prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Fakulta stavební ČVUT Praha 

 doc. Ing. Kamila Weiglová, PhD., Fakulta stavební VUT Brno 

 doc. RNDr. Eva Hrubešová, PhD., Fakulta stavební VŠB TU Ostrava 

Predseda habilitačnej 
komisie 

 prof. Ing. Peter Turček, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava 

Členovia habilitačnej 
komisie  

 prof. Ing. Mirko Matys, PhD., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 

 doc. Ing. Lumír Míča, PhD., Fakulta stavební VUT Brno 

 doc. Ing. Marián Drusa, PhD., Stavebná fakulta ŽU Žilina  

Oponentské posudky  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Slavik_Vanicek.pdf 

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

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

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

20. 6.2013 o 10.30, zasadačka Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 
Bratislava 

Návrh habilitačnej 
komisie  
S odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul 
docent v odbore  

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
udelenie titulu 
„docent“  

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

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

UZNESENIE č. 18  VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. 
Ivana Slávika. PhD., za docenta v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a 
dopravné stavby všetkými hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

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

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 
 

26.6.2013 
Rektor STU udelil Ing. Ivanovi Slávikovi, PhD., titul docent v študijnom odbore inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Slavik_Vanicek.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Slavik_Hrubesova.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Slavik_Stanovisko.pdf
http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641


 
 
 

 


