Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 23.02.2018
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Janáka, PhD.
3. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným a inauguračným konaniam.
4. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Janáka, PhD. za profesora.
5. Návrh na udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Petrovi Turčekovi, PhD.
6. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným a inauguračným konaniam.
7. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Tomášovi Bacigálovi, PhD.
8. Správa o vzdelávacej činnosti za ak. rok 2016/17.
9. 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. Predložený program bol na návrh dekana fakulty doplnený o bod „Rôzne“. VR schválila program
zasadnutia VR v doplnenom znení.
3. Vedecká rada schválila prof. Ing. Emíliu Bednárovú, PhD., a prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD., za overovateľov
zápisnice; prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD., a doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc., za skrutátorov.
K BODU 2: Inauguračná prednáška doc. Ing. Juraja Janáka, PhD.
Prítomná bola inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému „Geoid, jeho význam a aplikácie“, po ktorej
oboznámili oponenti členov vedeckej rady so svojimi posudkami.
V diskusii inaugurant zodpovedal všetky otázky položené členmi vedeckej rady, členmi komisie a 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:
 Mgr. Branislav Ftorek, PhD., SjF UNIZA ‐ študijný odbor aplikovaná matematika,
 Ing. Renata Ďuračiová, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor geodézia a kartografia,
 Ing. Peter Kyrinovič, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor geodézia a kartografia.
3.1 Žiadosť Mgr. Branislava Ftoreka, 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 5. februára 2018 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
23.02.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Martina
Kalinu, CSc.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 01 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Mgr. Branislava Ftoreka, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
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Predseda:
prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., SvF STU v Bratislave
Clenovia:
 doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.,
Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia
a informatiky, Žilinská univerzita
 doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika
 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
Ná hradný č len:
doc. RNDr. Jana Spirková , PhD., Katedra kvantitatı́vnych metó d a informač ný ch systé mov, Ekonomická
fakulta, Univerzita Mateja Bela
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za .....................................................................23
Počet hlasov proti................................................................... 0
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 02 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Mgr.
Branislava Ftoreka, PhD., vypracovanej na tému Niektoré vlastnosti ortogonálnych polynómov jednej
a viacerých premenných:




prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc., Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta stavební, Vysoké
učení technické
prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
doc. RNDr. Michal Zajac, CSc., Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Slovenská technická univerzita

Náhradný oponent:
prof. RNDr. Igor Bock, CSc., emeritný profesor, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická
univerzita
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za..................................................................... 23
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 03 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Mgr. Branislavovi Ftorekovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Variačný princíp, optimalizácia a energeticky optimálne riadenie elektropohonov,
ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
3.2 Žiadosť Ing. Renaty Ďuračiovej, PhD. o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.3 geodézia
a kartografia
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzačky spolu
s pozvánkou.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 5. februára 2018 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
23.02.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Alojza
Kopáčika, PhD.
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 04 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Renaty Ďuračiovej, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia.
Predseda:
prof. Ing. Alojz Kopá č ik, PhD., SvF STU v Bratislave
Clenovia:
 prof. Ing. Aleš Čepek, CSc., Fakulta stavební, České vysoké učení technické
 doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV
 doc. RNDr. Dagmar. Kusendová, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Ná hradnı́ č lenovia:
 doc. Ing. Zdena Dobeš ová , Ph.D., Př ı́rodově decká fakulta, Univerzita Palacké ho v Olomouci
 Ing. Rastislav Jakuš , PhD., Ustav ekoló gie lesa SAV, Slovenská akadé mia vied
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za..................................................................... 22
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 05 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Renaty
Ďuračiovej, PhD., vypracovanej na tému Modelovanie rôznych foriem neurčitosti v geografických
informačných systémoch a priestorových databázach:




prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach
prof. Ing. Ján Tuček, PhD., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
doc. Ing. Václav Čada, CSc., Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni

Náhradný oponent:
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU v Bratislave
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za..................................................................... 23
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 06 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Renate Ďuračiovej, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Topológia v geodézii, kartografii a geoinformatike, ktorá získala v aklamačnom
hlasovaní najväčší počet hlasov.
3.3 Žiadosť Ing. Petra Kyrinoviča, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.3 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 5. februára 2018 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
23.02.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Štefana
Sokola, PhD., SvF STU v Bratislave.
Zápisnica z VR 23.02.2018
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 07 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Petra Kyrinoviča, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia.
Predseda:
prof. Ing. Stefan Sokol, PhD. ‐ Svf STU v Bratislave
Clenovia:
 Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc., FBERG TU Košice
 prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., emeritný profesor (SvF STU v Bratislave)
 doc. Dr. Jana Ižvoltová, SvF ŽU Žilina
 doc. Ing. Jaromı́r Prochá zka, CSc., SvF CVUT Praha
Ná hradný č len:
doc. Ing. Josef Weigel, CSc., Fakulta stavebnı́, VUT Brno
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za..................................................................... 23
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 08 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. Petra
Kyrinoviča, PhD., vypracovanej na tému Meracie systémy na geodetický monitoring stavebných
objektov:




prof. Ing. Otakar, Svá benský, CSc., FSv VUT Brno
prof. Ing. Martin Stroner, PhD., SvF CVUT Praha
doc. Ing. Jaroslav Sı́ma, CSc., dô chodca, SvF ZU Zilina

Náhradný oponent:
doc. Ing. Juraj Gašinec, PhD., FBERG TU Košice
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Návrh habilitačnej prednášky:

Počet hlasov za..................................................................... 23
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

UZNESENIE č. 09 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Petrovi Kyrinovičovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Testovanie systémov na automatizované cielenie vybraných univerzálnych
meracích staníc, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
K BODU 4: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Janáka, PhD., za profesora
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Janáka, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej komisie
prof. Ing. Alojz Kopáčik, 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. Ing. Juraja Janáka, PhD. za profesora.
Zápisnica z VR 23.02.2018
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UZNESENIE č. 10 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Janáka,
PhD., za profesora 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..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 udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Petrovi Turčekovi, PhD.
Na návrh doc. Ing. Ivana Slávika, PhD., vedúceho katedry geotechniky, predložil dekan fakulty návrh na
udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Petrovi Turčekovi, PhD.
UZNESENIE č. 11 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom udeliť prof. Ing. Petrovi Turčekovi,
PhD., čestný titul profesor emeritus 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: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračným konaniam
Dekan fakulty dostal žiadosť o udelenie titulu profesor:
 doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave ‐ študijný odbor pozemné stavby,
 doc. RNDr. Ivona Škultétyová, SvF STU v Bratislave – študijný odbor vodné stavby.
6.1 Žiadosť doc. Ing. Jána Takácsa, PhD., o vymenovanie za profesora v študijnom odbore 5.1.4
pozemné stavby
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzača spolu
s pozvánkou.
Žiadosti prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 5. februára 2018 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre vymenovanie za profesora s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
23.02.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu inauguračnej komisie odporučila prof. Ing. Jozefa
Hrašku, PhD.
Návrh inauguračnej komisie:
UZNESENIE č. 12 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie
k žiadosti doc. Ing. Jána Takácsa, PhD., o udelenie titulu profesor v študijnom odbore 5.1.4 pozemné stavby.
Predseda:
prof. Ing. Jozef Hraš ka, PhD. – SvF STU v Bratislave
Členovia:
 prof. Ing. Karel Kabele, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
 prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach
 prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline
Náhradný člen:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Dôchodca – SZČO
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
Zápisnica z VR 23.02.2018

Počet hlasov za..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 13 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc.
Ing. Jána Takácsa, PhD.:




prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinskej univerzity
v Žiline
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Fakulta stavební, VUT Brno

Náhradný oponent:
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
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

6.2 Žiadosť doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., o vymenovanie za profesorku v študijnom odbore
5.1.6 vodné stavby
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzačky spolu
s pozvánkou.
Žiadosti prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 5. februára 2018 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre vymenovanie za profesorku s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie
VR 23.02.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu inauguračnej komisie odporučila prof. Ing. Emíliu
Bednárovú, PhD.
Návrh inauguračnej komisie:
UZNESENIE č. 14 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie
k žiadosti doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., o udelenie titulu profesor v študijnom odbore 5.1.6 vodné
stavby.
Predseda:

prof. Ing. Emı́lia Bedná rová , PhD. – SvF STU v Bratislave

Členovia:
 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Hornicko‐geologická fakulta VŠB TU Ostrava
 prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Mendelova Univerzita v Brně
 Słyś Daniel, prof. dr hab. inż., Department of Infrastructure and Water Management, Faculty of Civil
and Environmental Engineering and Architecture, Rzeszow University of Technology, Poland
Náhradný člen:
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, 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

Zápisnica z VR 23.02.2018

Počet hlasov za..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 15 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc.
RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD.:




prof. Ing. Peter Hlavínek, CSc., MBA, Fakulta stavební VUT Brno
prof. Ing. Jaroslav Pollert, ml., Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
Ing. Peter Belica, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Náhradný oponent:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
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 udelenie titulu docent Ing. Tomášovi Bacigálovi, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. z Katedry matematiky
a deskriptívnej geometrie 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. Tomáš Bacigál, PhD. prezentoval v 15‐minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú
a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Copula, construction and application.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 16 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Tomášovi
Bacigálovi, 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..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 8: Správa o vzdelávacej činnosti za ak. rok 2016/17
Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o činnosti fakulty za ak. rok 2016/17, ktorú doplnil
o prezentáciu doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie.
Diskusia bola zameraná predovšetkým na problematiku anonymného hodnotenia pedagogického procesu
študentami (o detaily sa zaujímali zástupcovia SvF ŽU, TUKE a SPU), problematiku poklesu počtu
uchádzačov o štúdium na fakulte a s tým súvisiaci pokles celkového počtu študentov a na problematiku
podpory doktorandského štúdia.
UZNESENIE č. 17 VR/2018
1. Vedecká rada SvF STU po prerokovaní a diskusii k hodnoteniu úrovne vzdelávacej činnosti na Stavebnej
fakulte STU v Bratislave za ak. rok 2016/17 hodnotí pozitívne:
• úroveň vzdelávacej činnosti na fakulte,
• získanie medzinárodnej akreditácie EUR‐ACE pre bakalársky študijný program PSA,
• hodnotenie pedagogického procesu študentmi pomocou ankety, ktorej sa zúčastnil vysoký
počet študentov,
• realizáciu hospitácií a ich organizáciu pomocou AIS.
Zápisnica z VR 23.02.2018
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2. Vedecká rada SvF STU odporúča zamerať sa v ďalšom období na:
• zabezpečenie medzinárodnej akreditácie EUR‐ACE pre vybrané študijné programy na druhom
stupni štúdia,
• zvyšovanie počtu zahraničných študentov, ako aj na zvyšovanie kvality štúdia v anglickom jazyku,
• zavedenie systematického sledovania spätnej väzby od absolventov,
• podporiť doktorandské štúdium.
Priebeh aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..23
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......12

Počet hlasov za..................................................................... 23
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

K BODU 9: Rôzne








prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., vysvetlil členom VR SvF svoje pripomienky, ktoré sa týkali hodnotenia v
minulosti podaných projektov VEGA (v ktorých bol zodpovedným riešiteľom), ktoré podrobne popisoval
podkladový materiál ním odoslaný všetkým členom VR SvF. V diskusii vystúpili prof. Sokol, prof.
Bednárová, prof. Petráš, prof. Kopáčik, prof. Kozlovská, prof. Gašparík a prof. Šoltész. Prof. Szolgay
poskytol prehľad o spôsobe hodnotenia projektov a povinností členov komisia VEGA zo štatútov VEGA.
Diskusia bola zameraná na problémy zabezpečenia odbornosti pri hodnotení projektov v komisii VEGA č.
6. a slabú váhu hodnotenia projektov odbornými oponentmi v systéme anonymného hodnotenia VEGA.
Prof. Kopáčik poukázal na potrebu zavedenia dodatočného kritéria pri hodnotení, napr. zvážením
maximálnej bodovej odlišnosti medzi hodnoteniami členov komisie, spravodajcu a oponentov. Navrhol,
že ak nastane v hodnoteniach komisie a oponentov rozdiel viac ako 5 bodov, je potrebné toto hodnotenie
objasniť, projekt znova hodnotiť (opakovať hlasovanie) a výsledok podrobne slovne zdôvodniť a zapísať.
Prof. Kozlovská vo svojom diskusnom príspevku hovorila o pravidlách pri hodnotení projektov KEGA, kde
uviedla, že člen komisie sa pri záverečnom bodovaní nemôže odlíšiť od priemerného hodnotenia
oponentov o viac ako ± 2 body.
Vedecká rada SvF STU súhlasí s potrebou vyjadriť sa k odznenému formuláciou listu pre predsedu VEGA
o vyššie uvedených skutočnostiach a návrhoch (spolu s podkladmi prof. Baláža). Znenie listu bude
rozoslané aj členom VR.
Ďalšie zasadnutie VR SvF sa uskutoční 11.05.2018.

Zapísala: Ľ. Erdélyiová

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

Overili: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
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