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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) Marek Fraštia 

Dátum doručenia 
žiadosti  

24.05.2017 

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 

 5.1.3 Geodézia a kartografia 

Názov habilitačnej 
práce  

 Vybrané aplikácie fotogrametrie v oblasti merania posunov 

Údaje z profesijného  životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 Ing. PhD. 

Rok narodenia  1974 

Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2005: PhD. odbor Geodézia a geodetická kartografia 
 1997: Ing. v odbore Geodézia a kartografia 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 2006: Pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov podľa štandardov IGIP 

Údaje o priebehu 
zamestnaní   2002 doteraz - SvF STU v Bratislave 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 Od 2011: fotogrametria 1/C+P(2h/t) 
 Od 2011: fotogrametria 2/C+P(2h/t) 
 Od 2011: aplikovaná blízka fotogrametria/C+P(2h/t) 
 Od 2014: diaľkový prieskum Zeme/C(10h/sem.) 
 1997‐2011: geodézia/C(4h/t) 
 1997 – 2014: výučba v teréne z geodézie/(2t/r) 
 2002 – doteraz: vedenie 25 diplomových a 15 bakalárskych prác úspešne obhájených +5x 

ŠVK 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Fotogrametria, Inžinierska geodézia 

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

 skriptá ‐ 1/BCI (3,0 AH) 
 kap. v monografii ‐ 1/ABD (1,52 AH) 
 články – 2/ADC, 3/ADE, 20/ADF 
 konferenčné príspevky – 24/AFC, 40 ks/AFD 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 76 
 z toho domáce/zahraničné – 15/61 
 z toho SCI – 6/34 
 
 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Marek Fraštia 

Priebeh habilitácie  

Oponenti habilitačnej 
práce 
 

 prof. Ing. Karel Pavelka, CSc. Stavební fakulta ČVUT Praha 
 prof. Ing. Štefan Žíhlavník, PhD. – dôchodca 
 RNDr. Pavel Liščák, CSc. Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava 

Predseda habilitačnej 
komisie 

prof. Ing. Ján Hefty, PhD., SvF STU Bratislava 

Členovia habilitačnej 
komisie  
 
 
 

 prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. – Stavební fakulta ČVUT Praha 
 doc. Ing. Vlastimil Hanzel, CSc. – Fakulta stavební VUT Brno 
 prof. Ing. Pavol Bartoš, PhD. – dôchodca 
 prof. Ing. Ján Tuček, PhD. – Lesnícka fakulta TU Zvolen 

Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Frastia_Liscak.PDF 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Frastia_Pavelka.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Frastia_Zihlavnik.PDF 

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

 13.09.2017 o 10.00. hod v knižnici Katedry geodézie, Radlinského 11,                                 
810 05 Bratislava, Blok A, 3. poschodie 

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

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Frastia_S.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. 37  VR/2017 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent 
Ing. Marekovi Fraštiovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia  všetkými 
hlasmi. 
 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_VR_oktober_2017.pdf  

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od 13.12.2017 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 
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