Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 11.05.2018
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie vedecko ‐ výskumnej činnosti za rok 2017.
3. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi Kyrinovičovi, PhD.
4. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD.
5. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu.
6. Návrh na udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Antonovi Puškárovi, PhD.
7. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD. za profesorku.
8. Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Soni Pavlíkovej, PhD.
9. Inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Takácsa, PhD.
10. Doplnenie zoznamu odborníkov s právom skúšať na ŠS.
11. Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandov.
12. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Takácsa, PhD. za profesora.
13. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Andrejovi Škrinárovi, PhD.
14. Rôzne.
K BODU 1: Otvorenie
1. Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., konštatoval uznášaniaschopnosť VR. Prezenčná listina je prílohou originálu zápisnice.
2. Vedecká rada schválila prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., a Ing. Petra Matiašovského, CSc., za overovateľov
zápisnice; prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD., a doc. Ing. Petra Makýša, PhD., za skrutátorov.
K BODU 2: Hodnotenie vedecko ‐ výskumnej činnosti za rok 2017
Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o vedecko-výskumnej činnosti fakulty za rok 2017.
Prezentáciu o zhodnotení úrovne vedecko‐ výskumnej činnosti za sledované obdobie predložil prodekan pre
vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy prof. Szolgay.
V diskusii vystúpila prof. Kozlovská, ktorá poukázala na možnosť prepočítať počet výstupov na jedného
pracovníka fakúlt (a tak aj porovnávať výkonné ukazovatele fakúlt) a na problém poklesu vo financovaní
úžitkových vzorov v dotáciách pre VŠ.
UZNESENIE č. 18 VR/2018
Vedecká rada SvF STU v Bratislave:
 pozitívne hodnotí aktivity na rozvoj experimentálnej základne, nárast počtu podaných projektov,
nárast ZOD , 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.
VR odporúča
 zmeniť pravidlá hodnotenia VOČ s cieľom podporovať prechod na menší počet, ale kvalitnejších
výstupov A, najmä časopisov (CC, WOS, SCOPUS),
 nedopustiť pokles počtu novoprijatých doktorandov,
 zlepšiť podmienky pre kvalitnú publikačnú a grantovú aktivitu PhD študentov ako nastupujúcej
generácie nosných osobností,
 finančne podporovať spoluúčasť pre grantov so zameraním na výzvy ŠF a projekty Interreg.
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
Zápisnica z VR 11.05.2018

Počet hlasov za ..................................................................... 20
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. Petrovi Kyrinovičovi, PhD.
Návrh predložil poverený zástupca predsedu habilitačnej komisie (prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. z Katedry
geodézie SvF STU v Bratislave), prof. Ing. Vlastimil Staněk, 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 Kyrinovič, PhD. prezentoval v 15-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú
a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Meracie systémy na geodetický monitoring stavebných objektov.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 19 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Petrovi
Kyrinovičovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia väčšinou hlasov.
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 ..................................................................... 20
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

K BODU 4: Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzačka vystúpila s inauguračnou prednáškou na tému „Integrované nakladanie s odpadmi“, 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 5: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu
Dekan fakulty dostal žiadosti o udelenie titulu docent:
 RNDr. Mária Minárová, PhD., SvF STU v Bratislave - študijný odbor aplikovaná matematika,
5.1 Žiadosť RNDr. Márie Minárovej, 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 20. apríla 2018 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
11.05.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Karola
Mikulu, DrSc.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 20 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
RNDr. Márie Minárovej, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika.
Predseda:
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., KMDG SvF STU v Bratislave
Clenovia:
 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Bratislava
 doc. Ing. Gabriel Okša, PhD., Matematický ústav SAV, Bratislava
 doc. Ing. Mária Kudelčíková, PhD., Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta, Žilinská
univerzita, Žilina
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Nahradny clen:
doc. Ing. Eva Kormanikova, PhD., Katedra stavebnej mechaniky, Stavebna fakulta, TU Kosice
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 oponentov:
UZNESENIE č. 21 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce RNDr.
Márie Minárovej, PhD., vypracovanej na tému Rheology. Visco-Elastic and Visco-Elasto-Plastic
Modelling:




prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, FMFI UK,
Bratislava
prof. RNDr. Matej Daniel, PhD., Odbor biomechaniky člověka, Fakulta strojní, ČVUT Praha, ČR
doc. Mgr. Peter Guba, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, Bratislava

Náhradný oponent:
prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Katedra stavebnej mechaniky, Stavebná fakulta STU, Bratislava
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. 22 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje RNDr. Márii Minárovej, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Matematické modelovanie vo viskoelasticite, podmienená tuhosť, ktorá získala
v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
K BODU 6: Návrh na udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Antonovi Puškárovi, PhD.
Na návrh prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD., vedúceho katedry konštrukcií pozemných stavieb, predložil dekan
fakulty návrh na udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. Ing. Antonovi Puškárovi, PhD.
UZNESENIE č. 23 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom udeliť prof. Ing. Antonovi Puškárovi,
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..21
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11

Počet hlasov za ..................................................................... 21
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

K BODU 7: Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., za profesorku
Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD., za profesorku predložila predsedníčka
inauguračnej komisie prof. Ing. Emília Bednárová, 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.
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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. RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD. za
profesorku.
UZNESENIE č. 24 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivony
Škultétyovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 5.1.6 vodné stavby väčšinou hlasov.
Priebeh tajného 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.......15

Počet hlasov za ..................................................................... 19
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 1

K BODU 8: Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Soni Pavlíkovej, CSc.
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.
RNDr. Soňa Pavlíková, CSc. prezentovala v 15-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú
a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Spectral properties of graphs and their applicatiopns.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré
odzneli v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 25 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent RNDr. Soni
Pavlíkovej, CSc., 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..21
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

Počet hlasov za ..................................................................... 20
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 1

K BODU 9: Inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Takácsa, PhD.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému „Geotermálna energia v sústavách centralizovaného
zásobovania teplom“, 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 10: Doplnenie zoznamu odborníkov s právom skúšať na ŠS
Dekan fakulty predložil návrhy katedier na doplnenie zoznamu ďalších odborníkov s právom skúšať na
štátnych skúškach. Zoznam odborníkov dostali členovia VR elektronicky. K predloženému návrhu neboli
zaslané žiadne písomné pripomienky.
UZNESENIE č. 26 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie zoznamu ďalších odborníkov s právom
skúšať na štátnych skúškach v zmysle prílohy 1.
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
Zápisnica z VR 11.05.2018

Počet hlasov za ..................................................................... 20
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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K BODU 11: Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandov
Dekan fakulty predložil návrh na doplnenie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia v študijnom
programe teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, teória a konštrukcie pozemných stavieb,
vodohospodárske inžinierstvo, krajinárstvo, technológia stavieb a geodézia a kartografia.
UZNESENIE č. 27 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie zoznamu školiteľov pre študijný
program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, teória a konštrukcie pozemných stavieb,
vodohospodárske inžinierstvo, krajinárstvo, technológia stavieb a geodézia a kartografia v zmysle prílohy
2.
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 12: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Takácsa, PhD., za profesora
Návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Takácsa, PhD., za profesora predložil predseda inauguračnej komisie
prof. Ing. Jozef Hraška, 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. Jána Takácsa, PhD. za profesora.
UZNESENIE č. 28 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Takácsa,
PhD. za profesora v študijnom odbore 5.1.4 pozemné 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 13: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Andrejovi Škrinárovi, PhD.
Návrh predložila predsedníčka habilitačnej komisie prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. z Katedry vodného
hospodárstva krajiny 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. Andrej Škrinár, PhD. prezentoval v 15-minútovom vystúpení doterajšiu pedagogickú
a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Influence of the morphological and hydraulic characteristics on instream fish habitat..
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré
odzneli v diskusii sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 29 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Andrejovi
Škrinárovi, PhD., v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo väčšinou hlasov.
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Priebeh tajného 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.......15

Počet hlasov za ..................................................................... 19
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

K BODU 9: Rôzne




Dekan informoval členov VR o formulácii a zaslaní listu pre predsedu VEGA o problémoch zabezpečenia
odbornosti pri hodnotení projektov v komisii VEGA č. 6. a slabú váhu hodnotenia projektov odbornými
oponentmi v systéme anonymného hodnotenia VEGA podľa uznesenia z VR 23.02.2018 (príloha 3).
Prof. Šoltész informoval členov VR o vyhlásení výzvy TWINNING. Viac informácií je dostupných na linku
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespre
ad-03-2018.html

Zapísala: Ľ. Erdélyiová

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

Overili: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Ing. Peter Matiašovský, CSc.

Zápisnica z VR 11.05.2018

Str. 6/6

Príloha 1

PÍSOMNÝ MATERIÁL
na zasadnutie vedeckej rady fakulty konanej dňa 11. 5. 2018 - k bodu č. 10
Doplnenie zoznamu ďalších odborníkov s právom skúšať na štátnych skúškach
v študijných programoch SvF STU v Bratislave
Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – prodekan fakulty
Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan fakulty

Ďalší odborníci s právom skúšať na štátnych skúškach študijných programov SvF STU v Bratislave. Právo
skúšať sa udeľuje na dobu trvania priznaného práva uskutočňovať študijný program a udeľovať jeho
absolventom akademický titul komplexnou akreditáciou.
KATEDRA ARCHITEKTÚRY
1. stupeň – pozemné stavby a architektúra
2. stupeň - pozemné stavby a architektúra
Odborníci z univerzity
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.
Ing. arch. Peter Šimko, PhD.
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. arch. Michal Bogár
Ing. Peter Sivoň, PhD.
Ing. Miroslav Prešinský, PhD.
Ing. arch. Tomáš Šebo
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Ing. arch. Roman Talaš
Ing. arch. Pavol Pokorný
Ing. arch. Peter Lényi
Ing. Vladimír Kohút

autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
autorizovaný architekt, Bratislava
ateliér 2021, SKA
Prodis plus, s.r.o.

3. stupeň - teória a konštrukcie pozemných stavieb
Odborníci z univerzity
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, PhD.
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
doc. Ing. arch. Ľuboš Knytl
doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.

STU Bratislava, VUT Brno
STU Bratislava
STU Bratislava
ČVUT Praha
STU Bratislava
ČVUT Praha
STU Bratislava
ČVUT Praha
STU Bratislava

STU Bratislava, VUT Brno
STU Bratislava
STU Bratislava
STU Bratislava
ČVUT Praha

KATEDRA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A MOSTOV
1. stupeň – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň – stavby na tvorbu a ochranu prostredia
2. stupeň - nosné konštrukcie stavieb
2. stupeň - stavby na ochranu územia
Odborníci z univerzity
Ing. Lucia Majtánová, PhD.
STU Bratislava
Odborníci z prostredia mimo univerzity
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
3. stupeň - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Odborníci z univerzity
prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
FAST ČVUT Praha
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
FAST ČVUT Praha
Odborníci z prostredia mimo univerzity
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
Ing. Ján Bujňák, PhD.
Peikko Slovakia s.r.o.
KATEDRA GEODETICKÝCH ZÁKLADOV
1. stupeň – geodézia a kartografia, geodézia, kartografia a kataster
2. stupeň – geodézia a kartografia, geodézia, kartografia a kataster
Odborníci z univerzity
Ing. Alexandra Rášová, PhD.
STU Bratislava
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Matúš Bakoň, PhD.
InSAR.sk, s.r.o.
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
dôchodca, predtým STU Bratislava
3. stupeň – geodézia a kartografia
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Matúš Bakoň, PhD.
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.

InSAR.sk, s.r.o.
dôchodca, predtým STU Bratislava

KATEDRA GEODÉZIE
3. stupeň – geodézia a kartografia
Odborníci z univerzity
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

STU Bratislava

KATEDRA GEOTECHNIKY
1. stupeň – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň – vodné stavby a vodné hospodárstvo
1. stupeň – stavby na tvorbu a ochranu prostredia
1. stupeň – inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Peter Pollák, PhD.
stavebný inžinier - statik
Ing. Lenka Zlatinská, PhD.
SVP š.p., závod Dunaj

2. stupeň - nosné konštrukcie stavieb,
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Peter Pollák, PhD.

stavebný inžinier - statik

2. stupeň - stavby na ochranu územia,
2. stupeň - vodné stavby a vodné hospodárstvo
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Lenka Zlatinská, PhD.

SVP š.p., závod Dunaj

3. stupeň - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Odborníci z univerzity
doc. Ing. Andras Mahler, PhD.
BUTE Budapešť, Maďarsko
Széchenyi István University Győr, Maďarsko
prof. Richard P. Ray , PhD. P.E.
prof. Lyesse Laloui
EPFL Lausanne, Švajčiarsko
Univ. Prof. Dietmar Adam
TU Viedeň, Rakúsko
KATEDRA HYDROTECHNIKY
1. stupeň – krajinárstvo a krajinné plánovanie
1. stupeň – stavby na tvorbu a ochranu prostredia
2. stupeň – stavby na ochranu územia
2. stupeň – krajinárstvo a krajinné plánovanie
Odborníci z univerzity
doc. Ing. Dana Baroková, PhD.

STU Bratislava

KATEDRA KONŠTRUKCIÍ POZEMNÝCH STAVIEB
1. stupeň – pozemné stavby a architektúra
1. stupeň – technológie a manažérstvo stavieb
2. stupeň – architektonické konštrukcie a projektovanie
2. stupeň – pozemné stavby a architektúra
2. stupeň – nosné konštrukcie stavieb
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Júlia Zrneková, PhD.
SZČO
3. stupeň - teória a konštrukcie pozemných stavieb
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Júlia Zrneková, PhD.
SZČO

KATEDRA MATEMATIKY A DESKRIPTÍVNEJ GEOMETRIE
3. stupeň – aplikovaná matematika
Odborníci z univerzity:
doc. RNDr. Mgr. Beáta Stehlíková, PhD.
doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
doc. RNDr. Ján Buša, PhD.
Odborníci z prostredia mimo univerzity:
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Halada, PhD.
RNDr. Ján Glasa, PhD.

UK Bratislava
UK Bratislava
TU Košice
dôchodca, predtým STU Bratislava
dôchodca, predtým STU Bratislava
ÚI SAV Bratislava

KATEDRA STAVEBNEJ MECHANIKY
1. stupeň – pozemné stavby a architektúra
1. stupeň – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň – technológie a manažérstvo stavieb
2. stupeň - nosné konštrukcie stavieb
Odborníci z prostredia mimo univerzity
Ing. Dušan Drobný
Bratislava
3. stupeň – aplikovaná mechanika
Odborníci z univerzity
doc. Ing. Miroslav Sýkora, PhD.
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Odborníci z prostredia mimo univerzity
doc. Ing. Ján Slašťan, CSc.

ČVUT Praha
ŽU Žilina
STRABAG Bratislava

KATEDRA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
2. stupeň – technické zariadenia budov
Odborníci z prostredia mimo univerzity:
Ing. Lenka Jágerská,PhD.
Ing. Lukáš Živner,PhD.

HILTI, a.s. Bratislava
NIBE ENERGY SYSTEMS, Dražice

3. stupeň – teória a technika prostredia budov
Odborníci z prostredia mimo univerzity:
Ing. Lenka Jágerská,PhD.
Ing. Lukáš Živner,PhD.

HILTI, a.s. Bratislava
NIBE ENERGY SYSTEMS, Dražice

KATEDRA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJINY
2. stupeň - krajinárstvo a krajinné plánovanie
2. stupeň - vodné stavby a vodné hospodárstvo
Odborníci z prostredia mimo univerzity
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Ing. Justína Vítková, PhD.
Ing. Peter Spál, PhD.
Ing. Viliam Šimor, PhD.
Ing. Michal Danko, PhD.
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD.

dôchodkyňa, predtým STU Bratislava
ÚH SAV Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
ÚH SAV, EHZ Liptovský Mikuláš
ÚH SAV Bratislava

3. stupeň – vodohospodárske inžinierstvo
3. stupeň – krajinárstvo
Odborníci z prostredia mimo univerzity
doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Ing. Justína Vítková, PhD.
Ing. Peter Spál, PhD.
Ing. Viliam Šimor, PhD.
Ing. Michal Danko, PhD.
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD.

dôchodkyňa, predtým STU Bratislava
ÚH SAV Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
ÚH SAV, EHZ Liptovský Mikuláš
ÚH SAV Bratislava

v Bratislave 27.4.2018

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan fakulty

Príloha 2

PÍSOMNÝ MATERIÁL
na zasadnutie vedeckej rady fakulty konanej dňa 11. 5. 2018 - k bodu č. 11
Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia
Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – prodekan fakulty
Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan fakulty

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TEÓRIA A KONŠTRUKCIE INŽINIERSKYCH STAVIEB
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.

SvF STU v BA
SvF STU v BA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TEÓRIA A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

SvF STU v BA
SvF STU v BA
SvF STU v BA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: VODOHOSPODÁRSKE INŽINIERSTVO
Ing. Peter Šurda, PhD.

ÚH SAV Bratislava

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: KRAJINÁRSTVO
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.

SvF STU v BA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TECHNOLÓGIA STAVIEB
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

SvF STU v BA
SvF STU v BA

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.

v Bratislave 27.4.2018

SvF STU v BA

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan fakulty

Príloha 3

Vážený pán predseda,

Vedecká rada SvF STU v Bratislave sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 23. februára 2018
zaoberala podnetom svojho člena prof. Ing. Ivana Baláža, PhD., týkajúcim sa systému
hodnotenia projektov VEGA a vychádzajúcim z jeho skúseností s komisiou VEGA č.6. Tieto sa
týkali hodnotenia tých projektov VEGA, v ktorých bol prof. Baláž zodpovedným riešiteľom.
Všetkým členom VR SvF zdokumentoval svoj podnet aj podrobným podkladovým materiálom.
VR sa najprv oboznámila so spôsobom hodnotenia projektov a povinnosťami členov
komisií VEGA vyplývajúcich zo štatútov a pravidiel VEGA. Diskusia bola potom zameraná na
problémy zabezpečenia odbornosti a objektívnosti pri hodnotení projektov v komisii VEGA č. 6
a možnosti vzniku situácie, že v systéme anonymného hodnotenia VEGA dostanú slabú váhu
hodnotenia projektov odbornými oponentmi.
Diskusia poukázala na potrebu zvážiť zavedenie doplnkového mechanizmu do
hodnotení, napr. zvážením maximálnej bodovej odlišnosti medzi hodnoteniami členov komisie,
spravodajcu a oponentov. Vedecká rada SvF STU súhlasila s potrebou písomne sa vyjadriť
k uvedenému podnetu listom adresovaným predsedovi VEGA, a dať tak podnet na vyvolanie
diskusie v predsedníctve VEGA o modifikácii systému hodnotenia žiadostí o grant VEGA.
Z podnetu prof. Baláža ako i z diskusie vyplynulo, že konečné bodové hodnotenie, ako
výstup z tajného hlasovania, nemusí v každom prípade byť pre žiadateľa bez nových
dodatočných údajov dostatočne informatívne a transparentné. V slovnom zdôvodnení nemusí
byť tiež vždy dostatočne jasne zdôvodnené, čo viedlo ku konečnej bodovej hodnote, v akej
miere boli členov komisie a bodové hodnotenie v súzvuku, a aký rozptyl v hodnotení členov
komisie VEGA viedol ku konečnému bodovému skóre.
Považujeme za rozumné sledovať, aby tento rozptyl nebol príliš veľký (z tohto pohľadu
nemusí byť škrtanie extrémov dostatočné), a komisia mala tak ku každému projektu (po
diskusii) dostatočne homogénny názor vyjadrený pomerne malým rozptylom rozloženia hodnôt

aj v bodovom hodnotení. To by sa dalo dosiahnuť napr. tým, že ak nastane v hodnoteniach
členov komisie a oponentov vopred definovaný rozdiel (napr. viac ako 5 bodov), je potrebné si
toto hodnotenie v komisii objasniť, projekt prípadne znova hodnotiť a výsledok podrobne
slovne zdôvodniť a zapísať, prípadne aj opakovať hlasovanie. Transparentnosti procesu
hlasovania pre žiadateľa by pomohlo, keby sa tiež (anonymne) zverejnili jednotlivé bodové
hodnotenia členov komisie.
Takýmto formalizovaným postupom by sa dalo zamedziť situácii, keď niekoľko
výraznejšie odlišných (jednostranne vychýlených) hodnotení v tajnom hlasovaní ovplyvní
konečné skóre. Tiež by to nepriamo napomohlo predchádzať vzniku vopred nedeklarovaných
konfliktov záujmov v komisii. S ohľadom na nespochybniteľnú odbornú kompetentnosť členov
sa domnievame, že kvalita projektu musí byť v komisii dostatočne prediskutovateľná a komisia
by mala byť schopná dospieť vo vyargumentovanej diskusii k relatívne vyrovnanému názoru
odzrkadlenému aj v bodovom hodnotení.
Argumenty z diskusie by mali byť následne jasne odkomunikované smerom
k žiadateľovi, aby sa ten vedel v názore komisie na projekt dobre zorientovať a kritiku použiť na
zlepšenie či už samotného riešenia alebo budúceho projektu.

S pozdravom
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan

