Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 06. 10. 2017
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Zdenkovi Takáčovi, PhD.
3. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Marekovi Fraštiovi, PhD.
4. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu
5. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi Paulíkovi, PhD.
6. Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru s Ing. arch. Jurajom Hermannom na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
7. Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru s Arch. Dipl. Ing. Stanislavom Dukátom na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
8. Rôzne

K BODU 1: Otvorenie
1. Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., konštatoval uznášania‐
schopnosť VR. Prezenčná listina je prílohou originálu zápisnice.
2. K predloženému programu neboli žiadne pripomienky resp. doplnky. VR schválila program zasadnutia VR.
3. Vedecká rada schválila prof. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD., a doc. Ing. Petra Makýša, PhD., za overovateľov
zápisnice; prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DsRc., a doc. Ing. Štefana Stanka, PhD., za skrutátorov.

K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Zdenkovi Takáčovi, PhD.
Návrh predložila predsedníčka habilitačnej komisie prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc. z Katedry
matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave. Stanovisko k predloženému návrhu predložil
dekan FCHPT STU v Bratislave, Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., ktorý zastupoval fakultu, na ktorej
uchádzač pedagogicky pôsobí.
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. Zdenko Takáč, PhD., prezentoval v 10‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom
Fuzzy množiny typu 2.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 36 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent RNDr. Zdenkovi
Takáčovi, PhD., 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 ... 21
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15
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Počet hlasov za ......................................................... 21
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0
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K BODU 3: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Marekovi Fraštiovi, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Ján Hefty, PhD. z Katedry geodetických základov SvF
STU v Bratislave.
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. Marek Fraštia, PhD., prezentoval v 10‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú
činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Vybrané aplikácie
fotogrametrie v oblasti merania posunov.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 37 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Marekovi
Fraštiovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia 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 4: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu
Dekan fakulty dostal žiadosť o udelenie titulu profesor:
 doc. Ing. Juraj Janák, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor geodézia a kartografia.
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzača spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 14. septembra 2017 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu profesor a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
06.10.2017 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Alojza
Kopáčika, PhD.
Návrh inauguračnej komisie:
UZNESENIE č. 38 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie k žiadosti
doc. Ing. Juraja Janáka, PhD., o udelenie titulu profesor v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia.
predseda:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – SvF STU v Bratislave
členovia:
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – Fakulta stavební, VUT Brno
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. – Fakulta stavební, ČVUT Praha
Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. ‐ Fakulta BERG, TU v Košiaciach
náhradný člen:
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc. ‐ Fakulta stavební, ČVUT Praha
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
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Počet hlasov za ......................................................... 20
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 39 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc. Ing.
Juraja Janáka, PhD.:
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. – VŠB, TU Ostrava
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. ‐ Fakulta aplikovaných věd, ZU v Plzni
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSC. ‐ VÚGTK Praha
náhradný oponent:
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka ‐ Fakulta stavební, ČVUT Praha
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: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi Paulíkovi, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jaroslav Halvonik, 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. Peter Paulík, PhD., prezentoval v 10‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú
činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Historické aspekty
hodnotenia spoľahlivosti betónových mostov.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 40 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi
Paulíkovi, PhD., 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 ... 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 6: Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru s Ing. arch. Jurajom Hermannom na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
Na návrh vedúcej Katedry architektúry SvF STU v Bratislave doc. Ing. arch. Jarmily Húsenicovej, PhD., bol
členom Vedeckej rady predložený návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského
učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s Ing. arch. Jurajom Hermannom.
Návrh zdôvodnila vedúca predkladajúcej katedry doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Ing. arch. Juraj Hermann prezentoval v 15‐minútovom vystúpení svoju doterajšiu odbornú, pedagogickú,
a vedeckovýskumnú a oboznámil členov Vedeckej rady s harmonogramom hosťovania na fakulte v rámci
uzatvoreného pracovného pomeru.
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UZNESENIE č. 41 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. arch. Jurajom
Hermannom všetkými hlasmi.
Priebeh tajného 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 7: Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru s Arch. Dipl. Ing. Stanislavom Dukátom na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
Na návrh vedúceho Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave prof. Ing. Borisa Bieleka,
PhD., bol členom Vedeckej rady predložený návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s Arch. Dipl. Ing. Stanislavom Dukátom.
Návrh zdôvodnil vedúci predkladajúcej katedry prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
UZNESENIE č. 42 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 Arch. Dipl. Ing. Stanislavom
Dukátom všetkými hlasmi.
Priebeh tajného 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 8: Rôzne





Dekan oboznámil členov VR o udelení certifikátu SvF o úspešnej európskej medzinárodnej akreditácii
bakalárskeho ŠP PSA (EUR‐ACE Bachelor) ‐ 5 ročná platnosť do 2022 , možnosť rozšírenia certifikátu
aj na inžiniersky stupeň. Prof. Kozlovská vyjadrila záujem SvF TUKE o získanie certifikátu a otvorila
otázku zaradenia už najbližších absolventov ŠP PSA medzi certifikovaných EUR‐ACE.
Dekan pripomenul členom VR plánovanú habilitačnú prednášku RNDr. Jany Pócsovej, PhD. ktorá sa
uskutoční 11.10.2017 o 14.00 v zasadačke fakulty a požiadal ich o účasť.
Ďalšie zasadnutie VR je plánované 24.11.2017.

Zapísala: Ľ. Erdélyiová

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
predseda Vedeckej rady

Overili: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
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