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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 24. 5. 2013 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 
2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. 

3. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., za profesora 
4. Správa o činnosti fakulty za rok 2012 
5. Zoznam aktivít na zabezpečenie napĺňania cieľov Dlhodobého zámeru SvF STU na rok 2013   
6. Komplexná akreditácia - štruktúra študijných programov 
7. Komplexná akreditácia - kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie 
8. Informácie o získaní titulu PhD.  
9. Zásady pre výber členov komisie na štátne skúšky 

10. 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 prof. Ing. Bystríka Bezáka, PhD. a prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD., za overovateľov 

zápisnice; prof. Ing. Jána Heftyho, PhD. a doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc., za skrutátorov.  
 

K BODU 2: Inauguračná prednáška doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. 
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny). Uchádzač vystúpil s inauguračnou 
prednáškou na tému Ekologické problémy spojené s výrobou betónu a možnosti ich riešenia, po ktorej 
oboznámili oponenti členov vedeckej rady so svojimi posudkami. Otázky, položené v diskusii, sú prílohou 
inauguračného spisu.   
 

K BODU 3: Návrh na vymenovanie doc. Unčíka za profesora 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej 
komisie prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.  
Inauguračná komisia ani vedecká rada fakulty nedostali žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
inauguračného konania, ktorý sa uskutočnil v súlade so zákonom o vysokých školách a vyhlášky č. 6/2005 z 
8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor.  
V záverečnom hodnotení komisie, ktoré je súčasťou inauguračného spisu menovaného, komisia doplnila 
stanovisko, predložené členom vedeckej rady v písomnej forme, o zhodnotenie inauguračnej prednášky a 
odporučila vedeckej rade navrhnúť vymenovanie doc. Unčíka za profesora. 
 
UZNESENIE č. 12  VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Stanislava 
Unčíka, PhD., za profesora v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo všetkými hlasmi.  

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať ..... 27 
Z toho 2/3 .................................................................... 18 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 24 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 14 

Počet hlasov za ......................................................... 24  
Počet hlasov proti ....................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 0 
Počet neplatných hlasov:  ........................................... 0 

 

 
K BODU 4: Správa o činnosti fakulty za rok 2012 

V súlade so zákonom o vysokých školách predkladá dekan fakulty Správu o činnosti fakulty za rok 2012.  
Na základe uvedenej správy bola zhodnotená úroveň fakulty v oblasti vedy, techniky alebo umenia za rok 
2012, preto prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy doplnil predloženú správu o 
powerpointovú prezentáciu správy zameranú na túto časť. 
Diskusia bola zameraná na okruhy otázok, ktoré boli zhrnuté do odporúčaní v uznesení č. 14. 
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UZNESENIE č. 13 VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie Správu o činnosti fakulty za rok 2012 s 
pripomienkami. 
 
UZNESENIE č. 14 VR/2013 
Vedecká rada SvF STU v Bratislave hodnotí úroveň vedeckovýskumnej činnosti za  rok 2012 pozitívne, 
pričom pre budúce obdobie odporúča: 

• podporovať prechod na menší počet ale kvalitnejších výstupov (CC, WOS, SCOPUS); 
• zintenzívniť publikačnú a grantovú aktivitu nosných osobností; 
• zintenzívniť podporu získavania zahraničných a domácich grantov; 
• ďalej podporovať získavanie ohlasov (citácií) na vedeckovýskumnú činnosť; 
• ďalej skvalitňovať publikačné výstupy doktorandov. 

 

K BODU 5: Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2012 

V súlade s „Dlhodobým zámerom rozvoja Stavebnej fakulty STU na roky 2011-2015“ predložil dekan fakulty 
jeho aktualizáciu a doplnenie na rok 2013 pod názvom Zoznam aktivít na zabezpečenie napĺňania cieľov 
Dlhodobého zámeru fakulty na rok 2013.  

Členovia vedeckej rady dostali predmetný materiál elektronicky, do konania vedeckej rady neboli doručené 
žiadne písomné pripomienky. 

Prípadné písomné pripomienky môžu členovia VR predkladať do 29. mája 2013 na adresu 
maria.ostrochovska@stuba.sk; následne bude materiál predložený na schválenie akademickému senátu 
fakulty. 

 

K BODU 6: Komplexná akreditácia - štruktúra študijných programov 

V rámci prípravy fakulty na komplexnú akreditáciu predložil dekan členom vedeckej rady pracovný materiál, 
pozostávajúci z nasledovných kapitol: 
I.  Zámer úpravy štruktúry študijných programov pre komplexnú akreditáciu 2014. 
II.  Študijné odbory a ich príbuzné študijné odbory. 
III. Výber z kritérií akreditácie študijných programov (KSP) 
IV. Zásady pre tvorbu študijných programov 1. stupňa štúdia (okrem MPM). 
 
Z diskusie vyplynuli nasledovné pripomienky resp. závery: 
- Vedecká rada podporuje zavedenie spoločných semestrov v 1. stupni štúdia a zlučovanie študijných 

programov v 2. stupni štúdia, odporúča navrhované zoskupenia ešte prehodnotiť. 
- Pripomienky k aktualizovaným opisom jadier študijných odborov a v nich definovanej príbuznosti je možné 

obratom zaslať na adresu peter.makys@stuba.sk. 
- Obsahovú náplň a profil absolventa je potrebné zosúladiť so stavebným zákonom a s jeho pripravovanou 

novelou, ako aj so zákonom o geodézii a kartografii, zákonom o vodách a zákonom o protipovodňovej 
ochrane. 

- K predloženému návrhu štruktúry študijných programov a k zásadám pre ich tvorbu je potrebné viesť na 
pracoviskách fakulty intenzívne rokovania. Návrhy a pripomienky predložiť na adresu 
peter.makys@stuba.sk do 31. mája 2013. 

- Materiál, upravený v zmysle pripomienok, bude predložený na prerokovanie v rade garantov a v 
akademickom senáte fakulty (13.6.2013), následne bude predložený na schválenie vedeckej rade fakulty 
(21.6.2013). 

 

K BODU 7: Komplexná akreditácia - kritériá pre habilitačné a inauguračné konanie 
Členom vedeckej rady bol predložený návrh kritérií na inauguračné a habilitačné konanie na SvF, 
pripravovaný pre komplexnú akreditáciu, pričom štruktúra tabuliek je upravená v zmysle požiadaviek 
kolégia rektora STU zaviesť jednotnú štruktúru na STU; požadované hodnoty jednotlivých ukazovateľov sú 
prispôsobené požiadavkám Akreditačnej komisie vlády SR. 
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Závery a odporúčania: 
• Dohodnúť, aby stavebné fakulty v SR mali spoločné kritéria na "pestované" študijné odbory. 
• Presadzovať špecifiká odborov pestovaných na SvF voči jednotným univerzitným kritériám. 
• Presadzovať jednotné alebo porovnateľné kritériá v rámci odborov na fakultách v SR.  
• Vyriešiť jednotne v SR otázky spojené s určovaním impact faktora: výber časopisov do výpočtu mediánu, 

výber obdobia, prevod SNIP. 
 

K BODU 8: Informácie o získaní titulu PhD.  
Dekan fakulty informoval vedeckú radu o úspešných absolventoch, ktorí získali titul PhD. na študijných 
programoch v období marec až máj 2013: 

DIZERTANT 
Študijný program Školiteľ Téma dizertačnej práce 

 
Dátum 
obhajoby 

Ing. Vladimír 
Bartoš 

Teória a konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

doc. Ing. Jozef 
Kuzma, PhD. 

Interakcia prírodného horninového prostredia 
s konštrukciou tunela 

30. 4. 2013 

Ing. Dušana 
Halúzová 

Teória a konštrukcie 
pozemných stavieb 

prof. Ing. Jozef 
Hraška, PhD. 

Termodynamika obvodových stien z pórobetó- 
nových tvaroviek s využitím skupenského tepla 

07. 5. 2013 

Ing. Tomáš 
Kliment 

Geodézia a 
kartografia 

doc. Ing. Ernest 
Bučko, PhD. 

Vyhľadávanie zdrojov geopriestorových 
informácií prostredníctvom internetu 

07. 3. 2013 

 

K BODU 9: Zásady pre výber členov komisie na štátne skúšky 
Dekan fakulty predložil návrh zásad pre výber členov komisie na štátne skúšky pre študijné programy 
uskutočňované na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ktoré boli vypracované v súlade so zákonom č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pripomienka doc. Dohňanskej, aby sa členom komisie mohol stať i pracovník vysokej školy bez titulu PhD. 
nebola akceptovaná, dekan fakulty odporúčal jeho prizvanie na štátne skúšky bez vymenovania za člena 
komisie. 

UZNESENIE č. 15  VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Zásady pre výber členov komisie na štátne skúšky 
pre študijné programy uskutočňované na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať ..... 27 
Z toho 2/3 .................................................................... 18 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 22 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 12 

Počet hlasov za ......................................................... 21  
Počet hlasov proti ....................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 1 
Počet neplatných hlasov:  ........................................... 0 

 

K BODU 10: Rôzne 

Vedecká rada berie na vedomie: 
- Dňa 4. júna 2013 o 11.00 hod. sa v zasadačke fakulty uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba 

habilitačnej práce RNDr. Milana Jasema, PhD., ktoré sa môžu zrealizovať za účasti minimálne 5 členov 
vedeckej rady. 

- Ďalšie rokovanie vedeckej rady bude 21. 6. 2013 o 9.00 hod. 

Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská 
   Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
Overili:      predseda vedeckej rady 
 
 
 
Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. 
 
 
 
 
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. 
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