
Doc. Ing. Boris Bielek, 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 

Boris Bielek 

Dátum doručenia žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora  

3.9.2013 

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  

FASÁDNA TECHNIKA PRE UDRŽATEĽNÚ ARCHITEKTÚRU V SYSTÉMOVEJ VÄZBE BUDOVA – 
KLÍMA – ENERGIA 

Údaje z profesijného 
životopisu: 

 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, 
umelecko-pedagogické 
tituly, vedecké hodnosti 

doc. Ing. PhD. 

Rok narodenia 1964 

Údaje o vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste 
a absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 2003 - docent v odbore 36-01-9 teória a konštrukcie pozemných stavieb 

 1992 - PhD. v odbore 36-01-9 teória a konštrukcie pozemných stavieb 

 1987 - Ing. v odbore pozemné stavby 

Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 2011 doteraz - SvF STU Bratislava – prodekan 

 2003 doteraz – SvF STU Bratislava – docent  

 1994-2003 – SvF STU Bratislava – odborný asistent 

 1990-1994 – SvF STU Bratislava – vedecko-výskumný pracovník 

 1987-1990 – SvF STU Bratislava – interný ašpirant 

Údaje o priebehu 
pedagogickej 
činnosti(pracovisko/predm
ety) 

 2010 doteraz/Budova a energia, Aerodynamika a hydrodynamika budov, Fasádna 
technika inteligentných budov/prednášky/2 hod. týždenne 

 2010 doteraz/Architektonicko-konštrukčná ateliérová tvorba I, II/4 hod. týždenne 

 2003-2010/Konštrukcie pozemných stavieb II pre ŠO IŽP/prednášky/2 hod. týždenne 

 2003-2010/KPS IV, Energetická efektívnosť budov, Ateliérová tvorba I, II, III/cvičenia/2 
hod. týždenne 

 1992-2003/Modernizácia budov z hľadiska energie, Poruchy a rekonštrukcie stavieb, 
Energetická efektívnosť budov, Aerodynamika a hydrodynamika budov, KPS I, II, 
III/cvičenia/2 hod. týždenne 

Údaje o odbornom alebo o 
umeleckom zameraní 

 konštrukcie pozemných stavieb 

Zoznam prác  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Zoznam_pr
ac.pdf  

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

 monografia - 2 ks /11 AH, 7 AH/ABB, AAB  

 učebnica - 2 ks /15 AH, 18 AH/ACB, ACB 

 skriptá - 3 ks /10 AH, 7 AH, 6 AH/BCI, BCI, BCI 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 84 

 z toho domáce/zahraničné - 78/6 

 z toho SCI - 0/0 

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


Meno, priezvisko,  
rodné priezvisko 

Boris Bielek 

Počet doktorandov, ktorým 
je alebo bol školiteľom 
s určením, koľkí z nich 
štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu 
riadne skončili 

 4 

 2 

Priebeh vymenúvacieho 
konania 

 

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

 prof. Ing. Darja Kubečková, PhD., Fakulta stavební VŠB TU Ostrava 
 prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU Bratislava 

Predseda inauguračnej 
komisie  prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava 

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

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

 prof. Ing. Jitka Mohelníková, PhD., Fakulta stavební VUT Brno 
Oponentské posudky  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Tywoniak.P

DF 

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

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

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

13.12.2013 o 10.00 v zasadačke SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 

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

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Stanovisko.p
df 

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. 24 VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie 
doc. Ing. Borisa Bieleka, 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/Bielek_prezencia_V
RSvF.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 

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

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_PrezenciaVR_
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/Bielek_Zaverecny_pr
otokol.pdf 

https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Tywoniak.PDF
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Tywoniak.PDF
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Kubeckova.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Kubeckova.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Bielek_Spacek.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 

Boris Bielek 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Radlinského 
11, 813 68 Bratislava 

 boris.bielek@stuba.sk 
 


