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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 26. 05. 2016 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
Pôvodne navrhnutý program: 

1. Otvorenie 
2. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD.  
3. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., za profesora 
4. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD.  
5. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., za profesora 
6. Návrh na doplnenie zoznamu školiteľov 
7. Harmonogram zasadnutia vedeckej rady v ZS 2016/17   
8. Rôzne  

 
Program rokovania zmenený pri prerokovávaní bodu 7: 

1. Otvorenie 
2. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD.  
3. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., za profesora 
4. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD.  
5. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., za profesora 
6. Návrh na doplnenie zoznamu školiteľov 
7. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku vedeckej rady   
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. K predloženému programu neboli žiadne pripomienky resp. doplnky - návrh na zmenu bodu 7 programu 

bol predložený až pri prerokovávaní tohto bodu. 
4. Vedecká rada schválila prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a prof. Ing. Milana Sokola, PhD., za overovateľov 

zápisnice; prof. Ing. Emíliu Bednárovú, PhD. a prof. Ing. Ivana Baláža, PhD., za skrutátorov.  
5.  Dekan fakulty predstavil členom vedeckej rady nového profesora, ktorým sa s účinnosťou od 16.5.2016 

stal prof. Ing. Milan Čistý, PhD., v študijnom odbore vodné stavby, 
6.  Dekan fakulty odovzdal vymenúvacie dekréty predsedom odborových komisií: 

- prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD., pre ŠO 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 
- prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., pre ŠO 5.2.8. stavebníctvo, 
- prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., pre ŠO 5.1.4. pozemné stavby, 
- prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., pre ŠO 5.1.3. geodézia a kartografia, 
- prof. Ing. Viliam Macura, PhD., pre ŠO 6.1.11 krajinárstvo, 
- prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., pre ŠO 5.1.6. vodné stavby. 
- prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. pre ŠO 9.1.9. aplikovaná matematika (ospravedlnil sa). 

 
 

K BODU 2: Inauguračná prednáška doc. RNDr. Vladimíra Janiša, CSc. 

Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).  

Vzhľadom na to, že inauguračné konanie sa uskutočňovalo na inej fakulte, než na tej, na ktorej uchádzač 
pedagogicky pôsobí, na prerokovanie návrhu vo vedeckej rade fakulty sa zúčastnila dekanka Fakulty 
prírodných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., ktorá predložila 
vedeckej rade stanovisko ich fakulty k návrhu na vymenovanie doc. Janiša za profesora.  
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Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému Miery divergencie, po ktorej oboznámili oponenti 
členov vedeckej rady so svojimi posudkami.  

V diskusii inaugurant zodpovedal všetky otázky položené členmi vedeckej rady, členmi komisie i oponentmi. 
Písomná forma otázok je prílohou inauguračného spisu.   
 

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

Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., za profesora predložila predsedníčka inauguračnej 
komisie prof. RNDr. Magda Komorníková, 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. Janiša za profesora. 

 
UZNESENIE č. 8 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. RNDr. Vladimíra 
Janiša, CSc., za profesora 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 ... 24 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15 

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

 
 

K BODU 4: Inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Kalinu, CSc. 

Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).  

Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému Stavy a monotónne miery na rôznych algebraických 
štruktúrach, po ktorej oboznámili oponenti členov vedeckej rady so svojimi posudkami.  

V diskusii inaugurant zodpovedal všetky otázky položené členmi vedeckej rady, členmi komisie i oponentmi. 
Písomná forma otázok je prílohou inauguračného spisu.   
 
 

K BODU 5: Návrh na vymenovanie doc. Kalinu za profesora 

Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., za profesora predložila predsedníčka inauguračnej 
komisie prof. RNDr. Magda Komorníková, 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. Kalinu za profesora. 
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UZNESENIE č. 9 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. RNDr. Martina 
Kalinu, CSc., za profesora 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 ... 24 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15 

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

 
 

K BODU 6: Návrh na doplnenie zoznamu školiteľov 
Dekan fakulty predložil návrh na doplnenie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia, ktorý bol schválený 
na vedeckej rade pre novoakreditované študijné programy po komplexnej akreditácii dňa 12. 3. 2010.  
 
UZNESENIE č. 10 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje všetkými hlasmi doplnenie zoznamu školiteľov: 
- pre študijný program aplikovaná matematika o doc. Mgr. Andreu Stupňanovú, PhD., z Katedry matematiky 

a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave a  
- pre študijný program vodohospodárske inžinierstvo o Ing. Mareka Rodného, PhD., z Ústavu hydrológie SAV 

Bratislava. 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 24 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 13 

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

 
 
 

K BODU 7: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku VR (pôvodne Harmonogram zasadnutia vedeckej rady v ZS 
2016/17) 
Vzhľadom na to, že na dnešnom zasadnutí vedeckej rady neboli predložené žiadne nové návrhy na menovacie 
konanie, ani žiadne menovacie konania nie sú v štádiu rozpracovania, predložil dekan fakulty návrh, aby v zimnom 
semestri 2016/2017 bolo iba jedno zasadnutie vedeckej rady. 

V tejto súvislosti predložil návrh na zmenu Rokovacieho poriadku vedeckej rady, schváleného na ustanovujúcom 
zasadnutí VR 13.3.2015 v článku 4, odsek 4, týkajúceho sa počtu zasadnutí VR v kalendárnom roku. 

Nakoľko ide o závažnú legislatívnu zmenu, vedecká rada jednomyseľne schválila návrh prof. Petráša na zmenu 
pôvodne schváleného programu vedeckej rady, v ktorom miesto pôvodne plánovaného bodu Harmonogram 
zasadnutia vedeckej rady v ZS 2016/17, bol vložený bod: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku VR.  

Zmena rokovacieho poriadku bola schválená nasledovným uznesením: 

 
UZNESENIE č. 11 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí všetkými hlasmi so zmenou článku 4, ods. 1 
Rokovacieho poriadku vedeckej rady Stavebnej fakulty STU v Bratislave, schváleného na ustanovujúcom 
zasadnutí VR 13. 3. 2015, nasledovne: 
Pôvodný text: 
1/ Rokovanie vedeckej rady sa uskutočňuje najmenej 4-krát ročne v termínoch určených plánom činnosti 

vedeckej rady.  

sa mení na text: 

1/ Rokovanie vedeckej rady sa uskutočňuje spravidla 4-krát ročne v termínoch určených plánom činnosti 
vedeckej rady.  
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K BODU 8: Rôzne 

8.1 Ďalšie zasadnutie VR  

Ďalšie zasadnutie vedeckej rady fakulty je v zmysle schváleného uznesenia 11 VR/2016 plánované na 
11.11.2016. 

8.2 Informácie  

1. Prodekan Szolgay informoval: 

 Od 1.6.2016 je treba uvádzať jednotné adresy pracovísk Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave pri publikovaní vedeckých prác v anglickom jazyku (príkaz rektora 1/2016 - PR - 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/informacie_pre/zamestnancov/aktuality_informacie/virtualna
_kniznica/evidencia_publikacnej_cinnosti/adresyvAJ.pdf). 

 Pre granty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017 bolo celkovo podaných 21 žiadostí 
o granty VEGA a 5 žiadostí o granty KEGA.  

2.  Doc. Feranec informoval, že dňa 19. júna 2016 sa predpokladá vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie 
žiadostí o financovanie projektov z oblasti vesmírnych aktivít. 

Zapísala: RNDr. Mária Ostrochovská 

 
 
  Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
      predseda vedeckej rady 
 
 
Overili:  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Milan Sokol, PhD. 

  
 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať .... 28 
Z toho 2/3 .................................................................... 19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 24 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 13 

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


