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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 11. 03. 2016 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Michalovi Krajčíkovi, PhD.  
3. Komisie a oponenti k vymenúvaciemu konaniu 
4. Hodnotenie vzdelávacej činnosti za rok 2015 
5. Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti za rok 2015 
6. 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. RNDr. Daniela Ševčoviča, PhD. a prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., za 

overovateľov zápisnice; prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. a doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc., za skrutátorov.  
 

K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Michalovi Krajčíkovi, PhD. 
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef Hraška, 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. Michal Krajčík, PhD., prezentoval v 10-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť a oboznámil členov vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Energy balance and 
indoor environment of buildings with low-exergy heating and cooling systems (v anglickom jazyku). 

Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku, prednesenú uchádzačom. K odpovediam uchádzača neboli 
žiadne námietky resp. pripomienky. Diskusné lístky sú prílohou habilitačného spisu. 

UZNESENIE č. 1  VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Michalovi 
Krajčíkovi, PhD., 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 ... 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15 

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

 
 
 

K BODU 3: Komisie a oponenti k vymenúvaciemu konaniu konaniu 
 

3.1  Žiadosť doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD. o vymenovanie za profesora v študijnom odbore  
       9.1.9 aplikovaná matematika  
  
- Členovia VR dostali návrh so základnými údajmi uchádzača spolu s pozvánkou.  
- Návrh prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 1. marca 2016 s konštatovaním, že uchádzač 

spĺňa kritériá pre vymenovanie za profesora a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 
11.3.2016 návrh komisie a oponentov.  

 
 
 



 

Zápisnica z VR 11.3.2016                                                                                                                                               Str. 2/4 

 

UZNESENIE č. 2 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave jednomyseľne schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej 
komisie k žiadosti o vymenovanie doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 
aplikovaná matematika:  

predseda: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD., SvF STU Bratislava 
členovia: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava  
 prof. Mgr. Radomír Halaš, PhD., Palackého Univerzita Olomouc 
 prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., ÚMB Banská Bystrica  
náhradný člen: prof. RNDr. Anna Tirpáková, PhD.,  Fakulta prírodných vied UKF Nitra 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 11 

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

 

UZNESENIE č. 3 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie oponentov k žiadosti o 
vymenovanie doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná 
matematika:    prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Fakulta manažmentu UK Bratislava 
    prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU Bratislava 
    prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha 
náhradný oponent:  prof. RNDr. Dagmar Markechová, PhD.,  Fakulta prírodných vied UKF Nitra 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 11 

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

 
 

3.2  Žiadosť doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD. o vymenovanie za profesora v študijnom odbore  
       9.1.9 aplikovaná matematika  
  
- Členovia VR dostali návrh so základnými údajmi uchádzača spolu s pozvánkou.  
- VK skonštatovala, že uchádzač spĺňa kritériá pre vymenovanie za profesora, odporučila predložiť na 

najbližšie zasadnutie VR návrh komisie a oponentov s dvomi podmienkami: 
a) skriptá Úvod do limitných prechodov budú mať do toho času pridelené ISBN, 
b) dekanka Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica predloží písomnú žiadosť o začatie 

vymenúvacieho konania na našej fakulte.  
Obidve podmienky boli splnené. 
 
UZNESENIE č. 4 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie k žiadosti 
o vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná 
matematika:  
 

predseda: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD., SvF STU Bratislava 
členovia: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava  
 prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha 
 prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., ÚMB Banská Bystrica  
náhradný člen: prof. RNDr. Anna Tirpáková, PhD.,  Fakulta prírodných vied UKF Nitra 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 11 

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



 

Zápisnica z VR 11.3.2016                                                                                                                                               Str. 3/4 

 

UZNESENIE č. 5 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie oponentov k žiadosti o 
vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná 
matematika:    prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Fakulta manažmentu UK Bratislava 
    prof. Mgr. Radomír Halaš, PhD., Palackého Univerzita Olomouc  
    prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU Bratislava 
náhradný oponent:  prof. RNDr. Dagmar Markechová, PhD.,  Fakulta prírodných vied UKF Nitra 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 11 

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

 

 
K BODU 4: Hodnotenie vzdelávacej činnosti za rok 2015 

Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o činnosti fakulty za rok 2015.  

V zmysle zákona o vysokých školách je fakulta povinná každoročne, „zhodnotiť úroveň fakulty vo vzdelávacej 
činnosti“ a „zhodnotiť úroveň fakulty v oblasti vedy, techniky alebo umenia“. Preto bola prezentácia správy 
zameraná na hodnotenie činnosti v týchto dvoch hlavných oblastiach činnosti fakulty.  

Prezentáciu o zhodnotení úrovne vzdelávania za sledované obdobie predložil prodekan pre vzdelávanie doc. 
Makýš. 

Témy, ktoré odzneli v diskusii, sú zakomponované do uznesenia. 
 
UZNESENIE č. 6 VR/2016  
1. Vedecká rada SvF STU po prerokovaní a diskusii k hodnoteniu úrovne vzdelávacej činnosti na Stavebnej 

fakulte STU v Bratislave za ak. rok 2014/15 hodnotí pozitívne: 
• úroveň vzdelávacej činnosti na fakulte,  
• hodnotenie pedagogického procesu študentmi pomocou ankety, ktorej sa zúčastnil vysoký 

počet študentov, 
• realizáciu hospitácií a ich organizáciu pomocou AIS, 
• nárast počtu mobilít našich študentov, ako aj študentov prichádzajúcich na SvF, 
• výsledky komplexnej akreditácie za vzdelávanie. 

2.   Vedecká rada SvF STU odporúča: 
• zamerať sa v ďalšom období na zvyšovanie počtu zahraničných študentov, ako aj na 

zvyšovanie kvality štúdia v anglickom jazyku, 
• zamerať sa na zavedenie výučby v študijných programoch v zmysle komplexnej akreditácie. 

 

Priebeh aklamačného 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 ....... 11 

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

 
 
 

K BODU 5: Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti za rok 2015 
Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o činnosti fakulty za rok 2015.  

Prezentáciu o zhodnotení úrovne vedeckovýskumenj činnosti za sledované obdobie predložil prodekan pre 
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy prof. Szolgay. 

Témy, ktoré odzneli v diskusii, sú zakomponované do uznesenia. 
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UZNESENIE č. 7 VR/2016  
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU: 

 pozitívne hodnotí aktivity na rozvoj experimentálnej základne i nárast počtu podaných projektov;  

 za rizikové považuje stagnáciu v počte kvalitných publikácií, vysoký podiel menej hodnotných 
publikácií a pokles počtu projektov grantového výskumu a kontrahovaného zmluvného výskumu a 
medzinárodných výskumných projektov; 

 odporúča dôsledne plniť a kontrolovať úlohy DZR v oblasti VaV. 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 19 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 10 

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

 
 

K BODU 6: Rôzne 

6.1 Ďalšie zasadnutie VR  

Ďalšie zasadnutie vedeckej rady fakulty je v zmysle schváleného plánu rokovaní VR v 1. polroku 2016 vo 
štvrtok 26.5.2016. 

6.2 Európska akreditácia študijného programu 

Dekan fakulty informoval, že prebieha európska akreditácia študijného programu pozemné stavby 
a architektúra. 10.3.2016 bol audit predložených podkladov.  

Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská 

 
 
  Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
      predseda vedeckej rady 
 
 
Overili:  prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 

  
 


