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S t a v e b n á  f a k u l t a  S T U  v  B r a t i s l a v e  

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 05.12.2018 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Márii Minárovej, PhD. 

3. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Jánovi Erdélyimu, PhD. 

4. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Tiborovi Schlosserovi, CSc. 

5. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam. 

6. 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. Vedecká rada schválila prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., a prof. Ing. Milana Sokola, PhD., za overovateľov 
zápisnice; prof. Ing. Jána Čelka, PhD., a prof. Ing. Borisa Bieleka., za skrutátorov. 

K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent RNDr. Márii Minárovej, PhD. 

Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Karol Mikula, 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. Mária Minárová, PhD. vo svojom vystúpení prezentovala svoju doterajšiu pedagogickú a 
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce 
s názvom Rheology. Visco‐Elastic and Visco‐Elasto‐Plastic Modelling. 

Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré 
odzneli v diskusii sú prílohou habilitačného spisu. 

UZNESENIE č. 38  VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent RNDr. Márii 
Minárovej, 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..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15 

Počet hlasov za ..................................................................... 26 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 

K BODU 3: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Jánovi Erdélyimu, PhD. 

Návrh predložil a stanovisko komisie ústne predniesol predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Juraj Janák, 
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. Ján Erdélyi, PhD. vo svojom vystúpení prezentoval svoju doterajšiu pedagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom Využitie 
terestrického laserového skenovania v stavebníctve a priemysle. 

Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli 
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu. 
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UZNESENIE č. 39  VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Jánovi 
Erdélyimu, 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..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15 

Počet hlasov za ..................................................................... 26 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 

K BODU 4: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Tiborovi Schlosserovi, CSc. 

Návrh predložil a stanovisko komisie ústne predniesol predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jaroslav 
Halvonik, 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. Tibor Schlosser, CSc. Vo svojom vystúpení prezentoval svoju doterajšiu pedagogickú a 
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce s názvom 
Architektúra dopravnej informačnej technológie v podmienkach dopravných riadiacich systémov. 

Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Lístky s otázkami, ktoré odzneli 
v diskusii sú prílohou habilitačného spisu. 

UZNESENIE č. 40  VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Tiborovi 
Schlosserovi, CSc., v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov. 

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15 

Počet hlasov za ..................................................................... 25 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 1 

 

K BODU 5: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu 

Dekan fakulty dostal žiadosti o udelenie titulu docent: 
 Ing. Jaroslav Vido, PhD.,  LF TUZVO - študijný odbor krajinárstvo, 

 Mgr. Mária Ždímalová, PhD., SvF STU v Bratislave – študijný odbor aplikovaná matematika. 

5.1  Žiadosť Ing. Jaroslava Vidu, 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 23. novembra 2018 s konštatovaním, že 
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 
05.12.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Viliama 
Macuru, PhD. 
 
Návrh habilitačnej komisie: 

UZNESENIE č. 41 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti 
Ing. Jaroslava Vidu, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 6.1.11 krajinárstvo. 
 
Predseda: prof. Ing. Viliam Macura, PhD., KVHK SvF STU v Bratislave 
C lenovia:  

 prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 

 prof. Ing. Peter Halaj, PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
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 prof. Ing. Karel Kovařík, CSc. SvF ZU Žilina 

Na hradny  c len: 
doc. Ing. Martina Zelen a kova , PhD. SvF TUKE Kos ice  

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......14 

Počet hlasov za ..................................................................... 25 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Návrh oponentov: 

UZNESENIE č. 42 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing. 
Jaroslava Vidu, PhD., vypracovanej na tému Sucho a krajina z perspektívy rôznych úrovní ekologickej 
hierarchie: 

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (Svf STU v Bratislave) 

 prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (Mendelova univerzita v Brně) 

 doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD. (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici) 

Náhradný oponent: 
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......14 

Počet hlasov za ..................................................................... 26 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Návrh habilitačnej prednášky: 

UZNESENIE č. 43 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Jaroslavovi Vidovi, PhD., habilitačnú 
prednášku na tému Hydro(ne)logický cyklus – potreba zmeny spôsobu hospodárenia s vodou v 
krajine, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov. 
 
5.2  Žiadosť Mgr. Márie Ždímalovej, 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 23. novembra 2018 s konštatovaním, že 
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 
05.12.2018 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. RNDr. Martina 
Kalinu, CSc. 
 
Návrh habilitačnej komisie: 

UZNESENIE č. 44 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti 
Mgr. Márie Ždímalovej, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika. 
 
Predseda: prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., KMDG SvF STU v Bratislave 
C lenovia:  

 prof. RNDr. Martin Bača, CSc., Strojnícka fak. TU Košice 

 doc. RNDr. Miroslav Kureš, PhD., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno 

 doc. RNDr. Přemysl Holub, PhD., Fakulta aplikovaných věd, ZU v Plzni 

Na hradny  c len: 
doc. RNDr. Martin Mac aj, PhD., FMFI UK Bratislava 
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Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......14 

Počet hlasov za ..................................................................... 26 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Návrh oponentov: 

UZNESENIE č. 45 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Mgr. Márie 
Ždímalovej, PhD., vypracovanej na tému Networks with special properties and their applications: 

 prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc., SvF STU Bratislava 

 doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD., Strojnícka fak. TU Košice 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD., Prírodovedecká fak. UPJŠ Košice 

Náhradný oponent:  
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., Prírodovedecká fak. UPJŠ Košice 

Priebeh aklamačného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..26 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......14 

Počet hlasov za ..................................................................... 26 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Návrh habilitačnej prednášky: 

UZNESENIE č. 46 VR/2018 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Mgr. Márii Ždímalovej, PhD., habilitačnú 
prednášku na tému Aplikácia teórie grafov v spracovaní obrazu, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní 
najväčší počet hlasov. 
 

 
K BODU 6: Rôzne 

 Prebehla diskusia ohľadom zloženia komisií pri habilitačných a inauguračných konaniach a bola otvorená 

otázka členstva spoluautorov publikácií uchádzačov v týchto komisiách. Vyhláška 6/2005 Z.z. tieto 

členstvá nevylučuje ani nezakazuje. Vedecká rada SvF však odporúča členom Verifikačnej komisie fakulty 

prediskutovať a prípadne podľa potreby sformulovať vnútorné usmernenie pre zloženie komisií 

habilitačných a inauguračných konaní.  

 Prorektor Stanko informoval členov VR SvF o návrhu novej metodiky prideľovania finančných 

prostriedkov na univerzity – v diskusii vystúpili aj prof. Čelko a prof. Ševčovič. 

 

Zapísala: Ing. Ľubica Erdélyiová, PhD. 
 
 
  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
      predseda Vedeckej rady 
 
 
Overili:  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
 
 
 
 
 prof. Ing. Milan Sokol, PhD. 


