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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 21. 6. 2013 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD.  
3. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., za profesora 
4. Návrh na vymenovanie RNDr. Milana Jasema, CSc., za docenta 
5. Návrh na vymenovanie Ing. Ivana Slávika, PhD., za docenta 
6. Komplexná akreditácia 
7. Informácie o získaní titulu PhD.  
8. 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. Viliama Macuru, PhD. a doc. Ing. Petra Makýša, PhD., za overovateľov 

zápisnice; Dr. h. c. prof. Ing. Jána Ravingera, DrSc. a prof. RNDr. Radka Mesiara, DrSc., za skrutátorov.  
 

K BODU 2: Inauguračná prednáška doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD. 
Prítomná inauguračná komisia, oponenti a zástupcovia Stavebnej fakulty ŽU Žilina, na ktorej uchádzač 
pedagogicky pôsobí (podľa prezenčnej listiny).  

Dekan Stavebnej fakulty ŽU Žilina tlmočil stanovisko fakulty k predloženému návrhu a zdôvodnenie jeho 
predloženia na vedeckú radu SvF STU Bratislava. 
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému Teória a tvorba progresívnych obalových konštrukcií 
budov a ich detailov, 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. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., za profesora 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Ďuricu, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej komisie 
prof. Ing. Jozef Hraška, 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. Ďuricu za profesora. 
 
UZNESENIE č. 16  VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Ďuricu, 
PhD., za profesora v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby všetkými hlasmi.  

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať ..... 27 
Z toho 2/3 .................................................................... 18 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 23 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 14 

Počet hlasov za ......................................................... 23  
Počet hlasov proti ....................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 0 
Počet neplatných hlasov:  ........................................... 0 
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K BODU 4: Návrh na vymenovanie RNDr. Milana Jasema, CSc., za docenta 
Návrh predložil v poverení predsedu habilitačnej komisie prof. RNDr. Dr. Martina Knora člen habilitačnej 
komisie doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.  
Za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU, kde RNDr. Jasem pedagogicky pôsobí, návrh 
zdôvodnil a podporil zástupca tejto fakulty prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. 

Habilitačná komisia ani vedecká rada fakulty nedostali žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
habilitačného konania a k postupu, ktorý je ustanovený zákonom o vysokých školách a vyhláškou 6/2005 z 
8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor.  

RNDr. Milan Jasem, CSc., prezentoval v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskum-
nú činnosť a oboznámil členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce, vypracovanej na tému: 
On mapping preserving intrinsic metrics or quasimetrics in partially ordered algebraic systems. 

Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu. 
 
UZNESENIE č. 17 VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie RNDr. Milana Jasema, 
CSc., za docenta v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika väčšinou hlasov. 

Priebeh tajného 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 ....... 14 

Počet hlasov za ......................................................... 19  
Počet hlasov proti ....................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 3 
Počet neplatných hlasov:  ........................................... 0 

 

 

K BODU 5: Návrh na vymenovanie Ing. Ivana Slávika, PhD., za docenta 

Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Peter Turček, PhD., ktorý doplnil písomný materiál, 
rozposlaný členom vedeckej rady spolu s pozvánkou, o zhodnotenie obhajoby habilitačnej práce 
a habilitačnej prednášky, uskutočnené po rozposlaní materiálu (20.6.2013). 

Habilitačná komisia ani vedecká rada fakulty nedostali žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
habilitačného konania a k postupu, ktorý je ustanovený zákonom o vysokých školách a vyhláškou 6/2005 z 
8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor.  

Ing. Ivan Slávik, PhD., prezentoval v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť a oboznámil členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Monitoring 
geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk. 

Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačom. K odpovediam uchádzača 
neboli žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu. 
 
UZNESENIE č. 18 VR/2013 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Ivana Slávika, PhD., 
za docenta v študijnom odbore 5.1.4 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby všetkými hlasmi. 

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať ..... 27 
Z toho 2/3 .................................................................... 18 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 23 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 14 

Počet hlasov za ......................................................... 23  
Počet hlasov proti ....................................................... 0  
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 0 
Počet neplatných hlasov:  ........................................... 0 
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K BODU 6: Komplexná akreditácia 

A. Študijné programy 

V rámci prípravy fakulty na komplexnú akreditáciu bol členom vedeckej rady opätovne predložený pracovný 
materiál: Zámer úpravy štruktúry študijných programov pre komplexnú akreditáciu 2014. 
 
Pripomienky: 
- prof. Bilčík konštatoval, že pri úprave predložených zámerov neboli zohľadnené pripomienky resp. závery 

vedecko-pedagogickej rady študijného odboru inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, preto navrhol 
materiál stiahnuť z rokovania; 

- prof. Petráš upozornil, že návrhom tejto štruktúry študijných programov sa fakulta vzdáva výučby v oblasti 
životného prostredia; 

- Ing. Sadovský zdôraznil, že na pracoviskách fakulty by sa mala zintenzívniť diskusia k predloženému 
návrhu.  

 
Záver: Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie návrh štruktúry študijných 

programov pre komplexnú akreditáciu 2014 s pripomienkami. Materiál bude prerokovaný na 
zasadnutí rady garantov v priebehu júla 2013. 
Garanti študijných programov budú poverení zostavovaním učebných plánov navrhovaných 
študijných programov tak, aby tieto boli predložené na prerokovanie v akademickom senáte fakulty 
a na schválenie vo vedeckej rade fakulty v októbri 2013. 

 

B. Kritériá pre menovacie konanie 

Prof. Szolgay informoval, že v snahe zaviesť jednotnú štruktúru v kritériách na inauguračné a habilitačné 
konanie na STU zatiaľ neprišlo na úrovni STU k dohode, na príprave materiálu sa pracuje. Prebieha aj 
rokovanie s partnerskými stavebnými fakultami v SR. 
 
 

K BODU 7: Informácie o získaní titulu PhD.  
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie informáciu o udelení akademických 
titulov philosophiae  doctor - „PhD.“ a zoznam obhájených dizertačných prác na študijných programoch 
v období 10. 5 2013 – 7. 6. 2013: 

 

Dizertant Študijný program Školiteľ Téma dizertačnej práce 
Dátum 

obhajoby 

Ing. Jozef Recký teória a konštrukcie 
inžinierskych  stavieb 

prof. Ing. Ján 
Brodniansky, PhD. 

Teoretické a konštrukčné problémy 
oceľových stožiarov 

28. 5. 2013 

Ing. Andrea 
Marikovičová 

vodohospodárske 
inžinierstvo 

prof. Ing. Emília 
Bednárová, PhD. 

Príspevok k metodickému prístupu 
hodnotenia pozitívnych a negatívnych 
účinkov vodárenských nádrží na životné 
prostredie 

03. 6. 2013 

 
 

  

https://is.stuba.sk/auth/lide/clovek.pl?id=2734;lang=sk;studium=72780;zp=29486;studijni=1
https://is.stuba.sk/auth/lide/clovek.pl?id=2734;lang=sk;studium=72780;zp=29486;studijni=1
https://is.stuba.sk/auth/lide/clovek.pl?id=891;lang=sk;studium=75764;zp=29449;studijni=1
https://is.stuba.sk/auth/lide/clovek.pl?id=891;lang=sk;studium=75764;zp=29449;studijni=1
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K BODU 8: Rôzne 

Vedecká rada berie na vedomie: 

- informáciu zo zasadnutia vedeckej rady STU dňa 12. júna 2013, na ktorom bol jednomyseľne schválený 
návrh na vymenovanie doc. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., za profesora. Zápisnice sú zverejňované na web 
stránke STU http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-
uzneseni-z-vr-stu/2013.html?page_id=6288; 

- informáciu zo zasadnutia kolégia rektora 12. júna 2013. Zápisnica je na web stránke STU 
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-
stu/2013.html?page_id=6288.  

 
- Zasadnutia vedeckej rady fakulty na zimný semester 2013/14 sú plánované na 11. októbra a 13. decembra 

2013.  

 

Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská 
    
 
 
  Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
      predseda vedeckej rady 
 
Overili: 
 
 
 
 
 
Prof. Ing. Viliam Macura, PhD. 
 
 
 
 
 
 
Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2013.html?page_id=6288
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2013.html?page_id=6288
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2013.html?page_id=6288
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/vypis-uzneseni-z-vr-stu/2013.html?page_id=6288

