Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 24. 02. 2017
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD.
3. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
4. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD., za profesorku
5. Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora s Ing. Jozefom Reckým, PhD., EUR ING.
6. Inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Ilavského, PhD.
7. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Ilavského, PhD., za profesora
8. Hodnotenie vedecko‐ výskumnej činnosti za rok 2016
9. Rôzne

K BODU 1: Otvorenie
1.
2.
3.
4.

Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Vedecká rada bola uznášania schopná. Prezenčná listina je prílohou originálu zápisnice.
K predloženému programu neboli žiadne pripomienky resp. doplnky.
Vedecká rada schválila prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a RNDr. Pavlu Pekárovú, DrSc., za overovateľky
zápisnice; prof. Ing. Vladimíra Benka, PhD., a prof. Ing. Jána Čelka, PhD., za skrutátorov.
5. Dekan fakulty odovzdal Medailu Stavebnej fakulty STU Komore geodetov a kartografov pri príležitosti
20. výročia založenia, ktorú prevzal predseda predstavenstva komory Ing. Ján Hardoš.

K BODU 2: Inauguračná prednáška doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzačka vystúpila s inauguračnou prednáškou na tému „Spoľahlivosť navrhovania geotechnických
konštrukcií“, po ktorej oboznámili oponenti členov vedeckej rady so svojimi posudkami.
V diskusii inaugurantka zodpovedala všetky otázky položené členmi vedeckej rady, členmi komisie i
oponentmi. Písomná forma otázok je prílohou inauguračného spisu.
K BODU 3: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
Dekan fakulty dostal žiadosti o udelenie titulu docent:
Ing. Mária Kúdelčíková, PhD., SvF ŽU, Žilina ‐ študijný odbor aplikovaná matematika,
Ing. Vojtech Chmelík, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor pozemné stavby,
RNDr. Zdenko Takáč, PhD., FCHPT STU v Bratislave ‐ študijný odbor aplikovaná matematika.
3.1 Žiadosť Ing. Márie Kúdelčíkovej, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore
9.1.9 aplikovaná matematika
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzačky spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 3. februára 2017 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
24.2.2017 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Igora Bocka,
CSc.
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 1 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Márie Kúdelčíkovej, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
predseda:
prof. RNDr. Igor Bock, CSc., FEI STU Bratislava
členovia:
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD. FEI TU Košice
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Bratislava
prof. RNDr. Svatoslav Staněk CSc., Universita Palackého Olomouc, ČR
náhradný člen:
prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
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

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 2 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Márie
Kúdelčíkovej, PhD., vypracovanej na tému: Kladné riešenia niektorých typov funkcionálnych
diferenciálnych rovníc prvého rádu:
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, Košice
doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
náhradný oponent:
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 3 VR/2017
Vedecká rada Stavebne fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Márii Kúdelčíkovej, PhD., habilitačnú
prednášku na tému: Diferenciálne rovnice s oneskorením a ich aplikácie, ktorá získala v aklamačnom
hlasovaní najväčší počet hlasov.
3.2 Žiadosť Ing. Vojtecha Chmelíka, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore
5.1.4 pozemné stavby
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzača spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 3. februára 2017 s konštatovaním, že uchádzač
spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 24.2.2017
návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD.
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 4 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Vojtecha Chmelíka, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby.
predseda:
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU Bratislava
členovia:
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., Ústav konštrukčného a procesného inžinierstva,
Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva, TUKE
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství Fakulta stavební
VUT v Brně
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Ústav pozemního stavitelství Fakulta stavební VUT v
Brně
náhradný člen:
Ing. Marin Hoťka, PhD. Ing. Martin Hoťka CSc. – Sound, 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

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 5 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Vojtecha
Chmelíka, PhD., vypracovanej na tému: Akustická pohoda a jej posúdenie prostredníctvom posluchových
testov:
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc., Katedra fyziky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, SvF, TUKE
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., KPO, DF, Technická univerzita vo Zvolene
náhradný oponent:
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta ŽU
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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 6 VR/2017
Vedecká rada Stavebne fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Vojtechovi Chmelíkovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému: Simulačné metódy v priestorovej akustike, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní
najväčší počet hlasov.
3.3 Žiadosť RNDr. Zdenka Takáča, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore
9.1.9 aplikovaná matematika
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzačky spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 3. februára 2017 s konštatovaním, že uchádzač
spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 24.2.2017
návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Magdalénu
Komorníkovú, CSc., SvF STU v Bratislave.
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 7 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
RNDr. Zdenka Takáča, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
predseda:
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc., SvF STU v Bratislave
členovia:
prof. RNDr. Jozef Komorník,DrSc., FM UK v Bratislave
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., FPV UMB Banská Bystrica
doc. RNDr. Dana Hliněná, PhD., FEKT VUT Brno
náhradný člen:
doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSC., AOS Liptovský Mikuláš
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

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 8 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce RNDr. Zdenka
Takáča, PhD., vypracovanej na tému: Fuzzy množiny typu 2:
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prír.F UKF Nitra
náhradný oponent:
prof. RNDr. Belosav Riečan, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica
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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 9 VR/2017
Vedecká rada Stavebne fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Zdenkovi Takáčovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému: Komplement intervalových fuzzy množín, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní
najväčší počet hlasov.
K BODU 4: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD., za profesorku
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD., za profesorku predložil predseda inauguračnej
komisie prof. Ing. Peter Turček, 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 menovanej, komisia doplnila
stanovisko, predložené členom vedeckej rady v písomnej forme, o zhodnotenie inauguračnej prednášky a
odporučila vedeckej rade schváliť návrh na vymenovanie doc. Frankovskej za profesorku.
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UZNESENIE č. 10 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Frankovskej,
PhD., za profesorku v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 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 5: Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora s Ing. Jozefom Reckým, PhD., EUR ING.
Na návrh vedúceho Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave doc. Ing. Rudolfa Árocha,
PhD., bol členom vedeckej rady predložený návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s Ing. Jozefom Reckým, PhD., EUR ING.
Návrh zdôvodnil zástupca vedúceho predkladajúcej katedry doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Jozef Recký, PhD., EUR ING prezentoval v 15‐minútovom vystúpení svoju doterajšiu pedagogickú,
vedeckovýskumnú a odbornú činnosť a oboznámil členov vedeckej rady s harmonogramom hosťovania na
fakulte v rámci uzatvoreného pracovného pomeru.
UZNESENIE č. 11 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na dvojročné uzatvorenie pracovného
pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s Ing. Jozefom Reckým, PhD.,
EUR ING. 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 .....13

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

K BODU 6: Inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Ilavského, PhD.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému “Význam vápnika a horčíka vo vodách“, 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 7: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Ilavského, PhD., za profesora
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Ilavského, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej komisie
prof. Ing. Viliam Macura, 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 schváliť návrh na vymenovanie doc. Ilavského za profesora.
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UZNESENIE č. 12 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Ilavského,
PhD., za profesora v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo väčšinou hlasov.
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 ......................................................... 23
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................1
Počet neplatných hlasov: ............................................0

K BODU 8: Hodnotenie vedecko‐ výskumnej činnosti za rok 2016
Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o činnosti fakulty za rok 2016.
Prezentáciu o zhodnotení úrovne vedecko‐ výskumnej činnosti za sledované obdobie predložil prodekan pre
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy prof. Szolgay.
V diskusii vystúpil prof. Čelko, ktorý odporučil do budúcna zvýšiť počet medzinárodných projektov. Prodekan
pre vedecko‐ výskumnú činnosť upozornil na vyššiu náročnosť podávania projektov (HORIZONT 2020).
Prof. Šoltész upozornil na možnosti nových typov projektov. Prof. Kopáčik poukázal na možnosť produkcie
väčších množstiev patentov a technických postupov po spustení laboratórií UVP. navrhol aby vedenie fakulty
preverilo možnosti podania patentových prihlášok pripadne úžitkových vzorov a technologických postupov.
UZNESENIE č. 13 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU:
 Pozitívne hodnotí aktivity na rozvoj experimentálnej základne, nárast počtu podaných projektov,
publikácii WOS a SCOPUS a ohlasov na ne.
 Za rizikové považuje pomalý rast v počte vysoko kvalitných publikácií, vysoký podiel menej
hodnotných publikácií a slabý rast počtu patentov a autorských osvedčení.
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU odporúča:
 podporovať prechod na menší počet, ale kvalitnejších publikácií výstupov A kategórie, najmä
časopisov (CC, WOS, SCOPUS);
 zlepšiť podmienky pre kvalitnú publikačnú a grantovú aktivitu nastupujúcej generácie nosných
osobností;
 finančne podporovať spoluúčasť a predfinancovanie pre granty výziev ŠF a Interreg;
 preveriť možnosti motivácie pracovníkov UVP, podania patentových prihlášok, prípadne úžitkových
vzorov a technologických postupov.
Priebeh aklamačného 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 ....... 12
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Počet hlasov za ......................................................... 22
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0

Str. 6/7

K BODU 9: Rôzne
1. Na žiadosť doc. Černíka bude na ďalšie rokovania VR súčasťou písomného materiálu na zasadnutie VR
k bodu „Návrh na začatie habilitačného (inauguračného) konania“ aj tabuľka minimálnych kritérií na
habilitačné alebo vymenovacie konanie SvF STU.
2. Ďalšie zasadnutie vedeckej rady fakulty je v zmysle schváleného uznesenia 11 VR/2016 plánované na
25.5.2017 ‐ štvrtok.

Zapísala: Ľ. Erdélyiová

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

Overili: prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
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