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1 Tibor Schlosser, Peter Schlosser akol.
Doprava a urbanizmus II.           Riadenie 

dopytu v meste

prof. Gnap, prof. Bezák, prof. 

Šimkovič, doc. Kuda

B1-CD, BV-DSU, 

I1-MEKO, I1 - , I1-

DOPL, I1-DOMA-

I, Fakulta 

architektúry STU, 

ŽU v Žiline,  

200 A4 300 1 rok

Monografia pokračuje na základe 1. 

dielu Doprava a urbanizmus, 

Dostupnosť v meste - analyzuje súčasný 

trend rpozvoja územia a jeho obsluhu 

rôznymi druhmi dopravy a porovnáva 

so skutočnoťou v slovenských 

podmienkach. Súčasne poskytne 

profesný preklad mnohých publikácií a 

častí monografii vo svetovej odbornej 

verejnosti.

2 Tibor Schlosser, Peter Schlosser
Saturované dopravné prúdy v 

dopravných riadiacich systémoch

 prof. Bezák, prof. Čelko, doc. 

Mandula

B1-CD, BV-DSU, 

I1-MEKO, I1 - , I1-

DOPL, I1-DOMA-I 

100 B5 150 2 roky

Monografia podá výsledky výskumu z 

analýz dopravných prieskumov za 

posledných 15 rokov  z hľadiska 

saturovaných dopravných prúdov v 

podmienkach slovenských miest. 

Súčasne poskytne profesný preklad 

teoŕie dopravných prúdov pri tvorbe 

šokových vĺn v intraviláne a v 

extraviláne v podmienkach tvorby 

dopravných kolón a zápch.

treória dopravného prúdu v podmienkach saturovaných tokov, 

systém a spracovanie dopravných prieskumov, využívanie výsledkov 

dopravných prieskumov na posudzovanie cestnej dopravnej 

infraštruktúry, systémové inžinierstvo v tvorbe dopravného 

modelovania, 

3
Michaela Červeňanská, Dana 

Baroková

Hodnotenie a manažment povodňových 

rizík vznikajúcich v dôsledku stúpnutia 

hladín podzemných vôd

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Ústav hydrológie SAV, 

veliskova@uh.savba.sk

RNDr. Andrea Vranovská, PhD.

Výskumný ústav vodného 

hospodárstva,  

andrea.vranovska@vuvh.sk

Ing. Milan Gombos, PhD.

Ústav hydrológie SAV, 

gombos@uh.savba.sk

2. roč./ I-VSH 100 - 120 A4 100 ks (CD) 3 týždne

Mapovaniu a hodnoteniu povodňového 

rizika vznikajúceho v dôsledku stúpnutia 

hladiny podzemnej vody sa na 

Slovensku venuje relatívne malá 

pozornosť a z tohto dôvodu vzniká 

predkladaná monografia, ktorá sa 

zaoberá problematikou hodnotenia a 

manažmentu povodňových rizík tak, 

ako si to vyžaduje Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2007/60/ES o 

hodnotení a manažmente povodňových 

rizík z pohľadu povodňového rizika 

vznikajúceho v dôsledku stúpnutia 

hladín podzemných vôd.

1. Úvod 

2. Súčasný stav riešenej problematiky

2.1. Definície niektorých pojmov

2.2. Hodnotenie a manažment povodňových rizík 

3. Metódy skúmania  

4.Predbežné hodnotenie povodňového rizika v dôsledku stúpnutia 

hladín podzemných vôd  

4.1.Predbežné hodnotenie povodňového rizika v dôsledku 

stúpnutia hladín podzemných vôd na dolnom Žitnom ostrove 

4.2.1 Popis skúmaného územia 

4.2.2. Povodeň z roku 2010  

4.2.3 Tvorba numerického modelu neustáleného stavu  

4.2.4. Výsledky numerického modelu – mapy povodňového 

ohrozenia .  

4.3. Návrh protipovodňových opatrení 

4.4. Prognóza po realizácii navrhovaných opatrení

5. Záver 

6. Zoznam použitej literatúry 



4 Adam Janík, Andrej Šoltész
Optimalizácia protipovodňovej ochrany 

v povodiach tokov Malých Karpát

prof. Ing. Martina Zeleňáková, 

PhD.

Stavebná fakulta TU Košice, 

martina.zelenakova@tuke.sk

RNDr. Doc. Štefan Rehák, CSc.

Výskumný ústav vodného 

hospodárstva,  

stefan.rehak@vuvh.sk

Ing. Martin Bačík, CSc.

Hydromeliorácie, š.p., 

maros.bacik@gmail.com

4. VSVH 120 - 130 A4 100 5 týždňov

Monografia je zameraná na zrážko-

odtokové modelovanie pomocou 

inovatívneho hydraulického programu, 

ktorý umožňuje použitie vstupných 

hydrologických údajov vo forme zrážok. 

V práci je skúmaná použiteľnosť 

takéhoto prístupu k modelovaniu pre 

povodia, v ktorých nie sú k dispozícii 

merania prietokov a zodpovedajúce 

presné hydrologické vstupné dáta vo 

forme návrhových povodňových vĺn. 

Pre účely tejto práce boli vybrané dve 

povodia v regióne Malých Karpát, 

pričom kalibrácia modelu prebehla na 

základe údajov zo zrážkomerných staníc 

a z vodomernej stanice v obci Píla 

počas povodne v roku 2011.

1. Úvod 

2. Súčasný stav riešenej problematiky

2.1. Definície niektorých pojmov

2.2. Hodnotenie povodňovího rizika na  Slovensku 

2.3. Súčasný stav riešenej problematiky na Slovensku, v Českej 

republike a vo svete

3. Metodika práce a metódy skúmania  

4. Výsledky práce a diskusia   

4.1. Zostavenie modelu 

4.1.1. Morfologické údaje, využitie krajiny, okrajové podmienky

4.2. Citlivostná analýza 

4.2.1. Drsnosť modelovanej oblasti - využitie krajiny

4.2.2. Zrážky

4.2.3. Metóda výpočtu

4.3. Kalibrácia modelu

5. Výskum poldrov a miera ich účinnosti

 6. Záver

7. Zoznam použitej literatúry 

5
Ing. Zuzana Németová, PhD., prof. 

Ing. Silvia Kohnová, PhD.

Analýza pôdnych parametrov pre 

aplikáciu fyzikálne založených eróznych 

modelov v podmienkach povodí 

Slovenska

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., 

pekarova@uh.savba.sk, Ústav 

hydrológie SAV; Ing. Hana 

Hlaváčiková, PhD., 

Hana.Hlavacikova@shmu.skIng., 

SHMÚ; Jan Devátý, Ph.D., 

jan.devaty@fsv.cvut.cz, ČVUT v 

Prahe

B3 VSVH, KKP, 

I1,2 VSVH a KKP, 

PHD- VSVH

79 A4 100
hotové je v 

recenznom konaní

Monografia poskytuje metodický 

postup pre aplikáciu fyzikálne-

založeného erózneho modelu s 

definovanými číselnými hodnotami pre 

aplikáciu modelu v podmienokach 

Slovenskej republiky. Taktiež 

predstavuje prierez použitia modelov s 

podrobnými charakteristikami 

jednotlivých vstupných parametrov ako 

aj prehľadu princípov a  modelových 

prístupov, na základe ktorých bol model 

zostavený.

Charakteristika eróznych modelov	

Fyzikálne-založené modely	

Popis modelov EROSION-3D/2D	

Oblasti aplikácie modelu 3D	

Opis vstupných parametrov modelu	

Štruktúra modelu EROSION-3D/2D	

	Metodický postup pre aplikáciu modelu	

Metodický postup tvorby pôdnych vstupných parametrov

	Pôdne parametre	

 

 

Poznámka: 

*1 normo strana (NS) = 30 riadkov x 60 znakov (vrátane medzier)  

*1 autorský hárok = 20 NS

žlté bunky nevyplňovať  


