Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 07.06.2019
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh na udelenie titulu docent Mgr. Márii Ždímalovej, PhD.
3. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu.
4. Správa o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018.
5. 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. Alojza Kopáčika, PhD. a prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., za
overovateľov zápisnice; prof. Ing. Janu Frankovskú, PhD. a prof. Ing. Vladimíra Benka, PhD., za
skrutátorov.
K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Mgr. Márii Ždímalovej, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. z Katedry matematiky
a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave.
Vedecká rada fakulty nedostala 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.
Mgr. Mária Ždímalová, PhD. vo svojom vystúpení prezentovala svoju doterajšiu pedagogickú a
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej práce
s názvom Networks with special properties and their applications.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Lístky s otázkami, ktoré
odzneli v diskusii, sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 20 VR/2019
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Mgr. Márii
Ždímalovej, 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..19
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

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

K BODU 3: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu
Dekan fakulty dostal žiadosť o udelenie titulu docent:
 Ing. Marián Marčiš, PhD., SvF STU v Bratislave – študijný odbor geodézia a kartografia
3.1 Žiadosť Ing. Mariána Marčiša, 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 17. mája 2019 s konštatovaním, že uchádzač
spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR 07.06.2019
návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Juraja Janáka, PhD.
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Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 21 VR/2019
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Mariána Marčiša, PhD., o udelenie titulu docent v študijnom odbore 5.1.3 geodézia a kartografia.
Predseda:
prof. Ing. Juraj Janá k, PhD., KGZA SvF STU v Bratislave
Clenovia:
 prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. ‐ FBERG TU Košice
 prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. – FAST VUT Brno
 doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová – SvF ŽU Žilina
 prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD. – dôchodca
Ná hradný č len:
doc. Ing. Hana Staň ková , Ph.D. – VSB Ostrava
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

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

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 22 VR/2019
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing.
Mariána Marčiša, PhD., vypracovanej na tému Atypické prípady fotogrametrického merania
kultúrneho dedičstva:
 prof. Dr. Ing. Karel Pavelka – SvF ČVUT Praha
 doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. ‐ FAST VUT v Brně
 doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD. – FBERG TU Košice
Náhradný oponent:
doc. Ing. Jaroslav Šíma, PhD. ‐ dôchodca
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

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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 23 VR/2019
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Mariánovi Marčišovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Využitie diaľkovo ovládaných leteckých prostriedkov na fotogrametrické
práce vo vzdušnom priestore SR, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
K BODU 4: Správa o vedeckovýskumnej činnosti za rok 2018
Dekan fakulty predložil členom vedeckej správu o vedecko‐výskumnej činnosti fakulty za rok 2018.
Prezentáciu o zhodnotení úrovne vedecko‐výskumnej činnosti za sledované obdobie predložila prodekanka
pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, prof. Hlavčová.
V diskusii vystúpili:
‐ doc. Feranec ‐ vyzdvihol úspešné zapojenie sa SvF do projektov ESA,
Zápisnica z VR 07.06.2019

Str. 2/3

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

prof. Ševčovič, ‐ zaujímal sa o názor prodekanky a dekana na kategorizáciu publikačných výstupov
do kvartilov,
prof. Stanko – je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo je poslaním SvF a či je SvF výskumná inštitúcia
vzhľadom na odozvy z praxe,
nevyhnutnosť zachovania si prepojenia s praxou prízvukovali prof. Bielek a prof. Benko,
Prof. Sokol konštatoval, že v prezentácii chýba zhodnotenie v oblasti strategického cieľa „Posilniť
transfer technológií do praxe a komercializáciu výsledkov výskumu“.
prof. Petráš navrhol doplniť do správy o VVČ aj hospodárske výstupy dôležité v praxi, dekan
upozornil, že na MŠVVaŠ SR sú každoročne predkladané zoznamy výskumných ZoD,
prof. Macura navrhol v uznesení zmeniť formuláciu „...publikácie WoS a SCOPUS...“ na „...časopisecké
publikácie B a C...“.
prof. Frankovská sa informovala o možnostiach motivácie študentov hlásiacich sa na PhD. štúdium,
doc. Ároch pripomenul dôležitosť hodnotenia aj normalizačnej činnosti.

Z dôvodu nízkeho počtu riadnych členov VR SvF v priebehu rokovania stratila schopnosť prijímať uznesenia.
Dekan fakulty v tomto bode rokovanie prerušil. Pokračovanie rokovania (schválenie Správy o VVČ za rok
2018) bolo presunuté na nasledovný termín VR.
K BODU 5: Rôzne
 Ďalšie termíny zasadnutí VR na zimný semester AR 2019/2020 sú naplánované na 27.09.2019
a 22.11.2019.

Zapísala: Ing. Ľubica Erdélyiová, PhD.

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

Overili: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
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