Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 9. 10. 2015
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Návrh na vymenovanie RNDr. Jany Špirkovej, PhD., za docentku
3. Návrh na vymenovanie Mgr. Andrey Stupňanovej, PhD., za docentku
4. Návrh na vymenovanie Ing. Kristiána Sógela, PhD., za docenta
5. Návrh na vymenovanie Ing. Zuzany Strakovej, PhD., za docentku
6. Návrh na vymenovanie Ing. Daniely Koudelkovej, PhD., za docentku
7. Návrh na udelenie titulu emeritný profesor prof. Bezákovi
8. Rôzne
K BODU 1: Otvorenie
1. Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
2. Vedecká rada bola uznášania schopná. Prezenčná listina je prílohou originálu zápisnice.
3. Vedecká rada schválila prof. Ing. Emíliu Bednárovú, PhD. a prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD., za overovateľov
zápisnice; prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD. a prof. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD., za skrutátorov.
K BODU 2: Návrh na vymenovanie RNDr. Jany Špirkovej, PhD., za docentku
Návrh predložila predsedníčka habilitačnej komisie prof. RNDr. Magda Komorníková, PhD.
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.
Vzhľadom na to, že sa habilitačné konanie uskutočňovalo na inej fakulte, než na tej, na ktorej uchádzačka
pedagogicky pôsobí, na prerokovanie návrhu vo vedeckej rade fakulty bol prizvaný, v zmysle vyhlášky 6/2005
z 8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, aj zástupca Ekonomickej
fakulty UMB Banská Bystrica, ktorým bol RNDr. Miroslav Hužvár, PhD., vedúci Katedry kvantitatívnych metód
a informačných systémov, na ktorej RNDr. Jana Špirková pôsobí.
RNDr. Hužvár vo svojom vystúpení zdôvodnil predložený návrh z pohľadu predkladajúcej fakulty.
RNDr. Jana Špirková, PhD., prezentovala v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom
Mixture operators and their applications in utility theory.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačkou. K odpovediam neboli žiadne
námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 36 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie RNDr. Jany Špirkovej, PhD.,
za docentku v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika všetkými hlasmi.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15
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Počet hlasov za ......................................................... 22
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 0
Počet neplatných hlasov: ........................................... 0
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K BODU 3: Návrh na vymenovanie Mgr. Andrey Stupňanovej, PhD., za docentku
Návrh predložila predsedníčka habilitačnej komisie prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD.
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.
Mgr. Andrea Stupňanová, PhD., prezentovala v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom
Monotónne miery a agregačné funkcie.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačkou. K odpovediam uchádzačky
neboli žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 37 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Mgr. Andrey Stupňanovej,
PhD., za docentku v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika väčšinou hlasov.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

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

K BODU 4: Návrh na vymenovanie Ing. Kristiána Sógela, PhD., za docenta
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
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. Kristián Sógel, PhD., prezentoval v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú
činnosť a oboznámil členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Monotónne
Pôsobenie drevených priehradových väzníkov s oceľovými doskami s prelisovanými hrotmi pri
krátkodobom a dlhodobom zaťažení.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačom. K odpovediam uchádzača neboli
žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 38 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Kristiána Sógela, PhD.,
za docenta v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

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

K BODU 5: Návrh na vymenovanie Ing. Zuzany Strakovej, PhD., za docentku
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
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. Zuzana Straková, PhD., prezentovala v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
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vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom
Hygienické vetranie priemyselných halových objektov s chladným typom prevádzky.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačkou. K odpovediam uchádzačky
neboli žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 39 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Zuzany Strakovej,
PhD., za docentku v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby väčšinou hlasov.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

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

K BODU 6: Návrh na vymenovanie Ing. Daniely Koudelkovej, PhD., za docentku
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
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. Daniela Koudelková, PhD., prezentovala v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom
Základné spôsoby regulácie tepelného výkonu vykurovacích sústav v budovách.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačkou. K odpovediam uchádzačky
neboli žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 40 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie Ing. Daniely Koudelkovej,
PhD., za docentku v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby všetkými hlasmi.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 20
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

Počet hlasov za ......................................................... 20
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 0
Počet neplatných hlasov: ........................................... 0

K BODU 7: Návrh na udelenie titulu emeritný profesor prof. Bezákovi
Na návrh prof. Ing. Vladimíra Benka, PhD., prodekana pre odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
predložil dekan fakulty návrh na udelenie titulu emeritný profesor prof. Ing. Bystríkovi Bezákovi, PhD.
UZNESENIE č. 41 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie prof. Ing. Bystríka
Bezáka, PhD., za emeritného profesora väčšinou hlasov.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 20
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15
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Počet hlasov za ......................................................... 19
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania .................................................. 1
Počet neplatných hlasov: ........................................... 0
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K BODU 8: Rôzne
8.1 PLÁN ROKOVANIA VEDECKEJ RADY V AK. ROKU 2015/16
V zmysle schváleného plánu rokovania vedeckej rady v ak. roku 2015/16 na zasadnutí VR 19.6.2015 najbližšie
zasadnutie vedeckej rady fakulty bude 27. 11. 2015.
Zasadnutia vedeckej rady v letnom semestri 2015/16 budú stanovené na novembrovom zasadnutí
s prihliadnutím na termíny vedeckej rady STU, ktoré sú plánované na 23.3.2016 a 15.6.2016.

Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská

Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
predseda vedeckej rady

Overili: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
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