Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 24.11. 2017
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Kataríne Gajdošovej, PhD.
3. Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Jane Pócsovej, PhD.
4. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
5. Inauguračná prednáška doc. Ing. Rolanda Janča, PhD.
6. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Rolanda Janča, PhD., za profesora
7. 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. Norberta Jendželovského, PhD., a prof. Ing. Ivana Baláža, PhD., za
overovateľov zápisnice; prof. Ing. Viliama Macuru, PhD., a doc. Ing. Petra Halaja, CSc., za skrutátorov.

K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Kataríne Gajdošovej, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. z Katedry betónových konštrukcií
a mostov 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. Katarína Gajdošová, PhD. prezentovala v 15‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Zosilňovanie betónových konštrukcií nekovovou výstužou.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 43 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Kataríne
Gajdošovej, 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 ... 25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

Počet hlasov za ......................................................... 25
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0

K BODU 3: Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Jane Pócsovej, 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 FBERG TU v Košiciach, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., ktorý
zastupoval fakultu, na ktorej uchádzačka pedagogicky pôsobí.
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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. Jana Pócsová, PhD., prezentovala v 15‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Reprezentácia a redukcia informácií v rámci teórie konceptových zväzov.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 44 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent RNDr. Jane
Pócsovej, PhD., 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 ... 25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

Počet hlasov za ......................................................... 19
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................6
Počet neplatných hlasov: ............................................0

K BODU 4: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
Dekan fakulty dostal žiadosti o udelenie titulu docent:
 Ing. Tomáš Bacigál, PhD SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor aplikovaná matematika,
 RNDr. Soňa Pavlíková, CSc., FCHPT STU v Bratislave ‐ študijný odbor aplikovaná matematika,
 Ing. Andrej Škrinár, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor krajinárstvo.
4.1 Žiadosť Ing. Tomáša Bacigála, 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 uchádzača spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 10. novembra 2017 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
24.11.2017 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Jozefa
Širáňa, DrSc.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 45 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Tomáša Bacigála, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
Predseda:
Členovia:

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., SvF STU v Bratislave
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. ‐ Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská
Bystrica
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.‐ Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre
doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.‐ Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Náhradný člen: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.‐ Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať..... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 13
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Počet hlasov za ......................................................... 25
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 46 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Tomáša
Bacigála, PhD., vypracovanej na tému Copula, construction and application:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. – SvF STU v Bratislave
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD. – Fakulta managementu UK, Bratislava
náhradný oponent:
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. – FCHPT STU v Bratislave
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať..... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 13

Počet hlasov za ......................................................... 24
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................1
Počet neplatných hlasov: ............................................0

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 47 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Tomášovi Bacigálovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Modelovanie závislosti medzi náhodnými premennými, ktorá získala v aklamačnom
hlasovaní najväčší počet hlasov.
4.2 Žiadosť RNDr. Sone Pavlíkovej, CSc. 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 10. novembra 2017 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
24.11.2017 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Jozefa
Širáňa, DrSc.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 48 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
RNDr. Sone Pavlíkovej, CSc., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
Predseda:
Členovia:

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., SvF STU v Bratislave
prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.,‐ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc., ‐ vedúci vedecký pracovník, Matematický ústav SAV Bratislava
doc. RNDr. Ján Karabáš, PhD., ‐ UMB, B. Bystrica
Náhradný člen: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD., ‐ ŽU Žilina
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
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Počet hlasov za ......................................................... 19
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 49 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce RNDr. Sone
Pavlíkovej, CSc., vypracovanej na tému Spectral properties of graphs and their applications:
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., Západočeská univerzita Plzeň, ČR
prof. RNDr. Martin Knor, Dr., ‐ Svf STU BA
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD., FMFI UK BA
náhradný oponent:
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc., Trnavská univerzita v Trnave
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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 50 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje RND. Soni Pavlíkovej, CSc., habilitačnú prednášku
na tému Je možné invertovať matice s nulovým determinantom?, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní
najväčší počet hlasov.
4.3 Žiadosť Ing. Andreja Škrinára, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzača spolu s
pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 10. novembra 2017 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
24.11.2017 návrh komisie a oponentov. Za predsedníčku habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Silviu
Kohnovú, PhD., SvF STU v Bratislave.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 51 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Andreja Škrinára, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo.
Predseda:
Členovia:

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. ‐ Svf STU v Bratislave
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. ‐ Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v
Prešove
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. ‐ Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. ‐ Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej
univerzity vo Zvolene
Náhradný člen: prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. ‐ Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre
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
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Počet hlasov za ......................................................... 21
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 52 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Andreja
Škrinára, PhD., vypracovanej na tému Influence of the morphological and hydraulic characteristics on
instream fish habitat:
prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD. ‐ Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. ‐ Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. ‐ Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied v Bratislave –
kategória 2A
náhradný oponent:
Ing. Katarína Holubová, PhD. (Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave)
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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 53 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Andrejovi Škrinárovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Revitalizácie vodných tokov, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.

K BODU 5: Inauguračná prednáška doc. Ing. Rolanda Janča, PhD.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny). Stanovisko k predloženému návrhu
predložil dekan SjF STU v Bratislave, prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., ktorý zastupoval fakultu, na ktorej
uchádzač pedagogicky pôsobí.
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému „Vybrané problémy pevnostných návrhov potrubných
systémov a ich opráv použitím MKP“, 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 6: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Rolanda Janča, PhD., za profesora
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Rolanda Janča, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej komisie
prof. Ing. Milan Sokol, 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. Janča za profesora.
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UZNESENIE č. 54 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Rolanda Janča,
PhD., za profesora v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika všetkými hlasmi.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať..... 28
Z toho 2/3 .................................................................... 19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať ... 25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie ....... 15

Počet hlasov za ......................................................... 25
Počet hlasov proti ....................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania...................................................0
Počet neplatných hlasov: ............................................0

K BODU 7: Rôzne


Dekan oboznámil členov VR o plánovaných termínoch zasadnutí Vedeckej rady SvF STU na
nasledujúci polrok:
o 23.02.2018
o 11.05.2018

Zapísala: Ľ. Erdélyiová

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

Overili: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.

prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
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