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S t a v e b n á  f a k u l t a  S T U  v  B r a t i s l a v e   

Zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 15. 6. 2012 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie 
2. Reakreditácia študijných programov 
3. Začatie inauguračného konania 
4. Východiská novej koncepcie hodnotenia VOČ na SvF 
5. Plán rokovaní VR na ak. rok 2012/13 
6. Rôzne  
 

 

K BODU 1: Otvorenie 

1. Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  
2. Vedecká rada bola uznášania schopná. Prezenčná listina je prílohou originálu zápisnice. 
3. Vedecká rada schválila RNDr. Ladislava Brimicha, PhD. a doc. Ing. arch. Elenu Dohňanskú, PhD., 

za overovateľov zápisnice; prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. a prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. za 
skrutátorov.  
 

 

K BODU 2: Reakreditácia študijných programov 
Dekan fakulty predložil návrhy na opätovnú akreditáciu študijných programov:  
Ing. stupeň štúdia:  

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,  
stavby na ochranu územia. 

PhD. stupeň štúdia:  
geodézia a kartografia,  
teória a konštrukcie pozemných stavieb,  
teória a technika prostredia budov,  
vodohospodárske inžinierstvo,  
technológia stavieb,  
aplikovaná matematika,  
krajinárstvo. 

Študijný program pozemné stavby a architektúra bol stiahnutý z rokovania. 
Akreditácia študijných programov bola schvaľovaná v zmysle zákona o vysokých školách za účasti 
Bc. Gabriely Szántovej, predsedníčky Združenia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 
Návrhy vyššie uvedených študijných programov boli prerokované v Akademickom senáte fakulty 
dňa 30. 5. 2012 bez pozmeňujúcich pripomienok.  
 
Hlasovanie o predložených študijných programoch bolo aklamačné samostatne o každom 
študijnom programe s nasledovnými závermi resp. uzneseniami: 

 

UZNESENIE č. 11 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 2. stupňa štúdia inžinierske konštrukcie a dopravné stavby všetkými hlasmi. 
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UZNESENIE č. 12 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 2. stupňa štúdia stavby na ochranu územia všetkými hlasmi. 
 
UZNESENIE č. 13 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia geodézia a kartografia všetkými hlasmi. 

 
UZNESENIE č. 14 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia teória a konštrukcie pozemných stavieb všetkými hlasmi. 

 
UZNESENIE č. 15 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia teória a technika prostredia budov všetkými hlasmi. 

 
UZNESENIE č. 16 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia vodohospodárske inžinierstvo všetkými hlasmi. 

  
UZNESENIE č. 17 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia technológia stavieb všetkými hlasmi. 

  
UZNESENIE č. 18 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia aplikovaná matematika všetkými hlasmi. 

  
UZNESENIE č. 19 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na akreditáciu študijného 
programu 3. stupňa štúdia krajinárstvo všetkými hlasmi. 

  
 
K BODU 3: Začatie inauguračného konania 

Predsedovi vedeckej rady bola doručená žiadosť doc. RNDr. Dagmar Markechovej, CSc., o začatie 
inauguračného konania v študijnom odbore aplikovaná matematika. 

 

UZNESENIE č. 20 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie 
a oponentov k žiadosti doc. RNDr. Dagmar Markechovej, CSc., o začatie vymenúvacieho konania 
za profesorku v študijnom odbore aplikovaná matematika: 
 
Návrhová komisia:      
predseda:  prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc., SvF STU Bratislava 
členovia:  prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava 
   prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,  PF UP Olomouc 
   prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Slezská univerzita, OPF Karviná 
náhradní členovia: prof.  RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., FPV UMB, Banská Bystrica 
   prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., FMFI UK Bratislava 
   doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., FM UK Bratislava   
   (pôsobí na FM UK vo funkcii profesora) 

http://www.slu.cz/
http://www.opf.slu.cz/
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oponenti:  prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.,  FE ČVUT Praha 
   prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU Bratislava 
   prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., FM UK Bratislava 
náhradný oponent: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., FPV UMB, Banská Bystrica 

 
 

K BODU 4: Východiská novej koncepcie hodnotenia VVČ na SvF 
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť predložil členom vedeckej rady písomný materiál 
"Východiská diskusie o koncepcii hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti na Stavebnej fakulte STU 
v Bratislave," ktorý doplnil na zasadnutí PowerPointovou prezentáciou.  
V diskusii rezonovali nasledovné otázky resp. pripomienky: 
- v budúcnosti preferovať predovšetkým celofakultné zahraničné projekty, 
- hodnotiť dlhšie obdobie a nie iba jeden rok, 
- vypracovať analýzu pracovníkov so slabou výkonnosťou a zvážiť možnosť konkurzov aj pre 

odborných asistentov raz za 5 rokov, 
- súčasný systém hodnotenia VVČ by sa mal ponechať, miesto zmeny skôr zvážiť iné hodnoty a 

formy úväzku. 
 
ZÁVER 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave prerokovala východiská novej koncepcie 
hodnotenia VVČ na SvF a súhlasí s návrhmi vedenia fakulty: 
1. Vytvoriť komisiu zo zástupcov:  - vedenia,  
     - vedúcich katedier, 
     - verifikačnej komisie,  
     - akademického senátu.  
2. Nemeniť zásadne skladbu kritérií pre najbližšie obdobie, ale zjednodušiť jeho administrovanie.  
3. Doplniť systém s výchovou k „správnemu správaniu“. 
4. Modifikovať rozdeľovanie zdrojov medzi katedry:  
 - znížiť extrémne dopady na niektoré katedry.  
 - zaviesť motivačné odmeny pre jednotlivcov. 
 
 

K BODU 5: Plán rokovaní VR na ak. rok 2012/13  
V zmysle rokovacieho poriadku vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave, schváleného na 
ustanovujúcom zasadnutí VR 11. 3. 2011, predložil predseda vedeckej rady harmonogram 
zasadnutí vedeckej rady na akademický rok 2012/13: 

 05. 10. 2012 
 14. 12. 2012 
 08. 03. 2013 
 21. 06. 2013 

 
Program rokovania jednotlivých zasadnutí sa bude riadiť zákonom o vysokých školách a podľa 
potreby a aktuálnosti budú do neho na prerokovanie i schválenie zaraďované body spadajúce do 
pôsobnosti vedeckej rady.  
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K BODU 6: Rôzne 
Vedecká rada berie na vedomie nasledovné informácie dekana fakulty: 
1. Najbližšie zasadnutie vedeckej rady STU bude dňa 20. 6. 2012. Za Stavebnú fakultu bude 

schvaľovaný návrh vedeckej rady fakulty zo dňa 9. 3.2012 na udelenie titulu emeritný profesor 
prof. Hullovi. Návrh na udelenie titulu hosť. prof. Ing. arch. P. Paňákovi bol na jeho vlastnú 
žiadosť stiahnutý z rokovania VR STU. 

2. Promócie absolventov inžinierskeho stupňa štúdia za ak. rok 2011/12 sa uskutočnia v dňoch 3. a 
4. 7. 2012 a absolventov bakalárskeho štúdia - 11. a 12. 7. 2012. 

3. 25. 6. 2012 sa na pôde Stavebnej fakulty STU uskutoční slávnostné zasadnutie vedeckej rady 
Slovenskej technickej univerzity pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku STU. Slávnostné 
zasadnutie bude o 14.30 hod. v aule akademika Bellu, pozvaní sú všetci členovia vedeckej rady. 

4. Dekan fakulty informoval o programe rokovania kolégia rektora 13. 6. 2012  

Zapísala: Dr. Mária Ostrochovská 
   Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
      predseda vedeckej rady 
 
 
 
 
Overili: 
 
 
 
 
 
RNDr. Ladislav Brimich, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
Doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD. 
 


