Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 14.02.2020
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Miroslavovi Čekonovi, PhD.
3. Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc.
4. Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc. za profesora
5. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu
6. Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ Univ. Prof. Dipl.‐Ing. Dr. techn. Günterovi Blöschlovi
7. Správa o vzdelávacej činnosti za ak. rok 2018/2019
8. 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 doc. Ing. Rudolfa Árocha, PhD. a prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. za overovateľov
zápisnice; prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD. a prof. Ing. Jána Čelka, CSc. za skrutátorov.
K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Miroslavovi Čekonovi, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. z Katedry technológie stavieb
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 246/2019 z 22.07.2019 o postupe
získavania vedecko‐pedagogických titulov alebo umelecko‐pedagogických titulov docent a profesor.
Ing. Miroslav Čekon, PhD. vo svojom vystúpení pred Vedeckou radou prezentoval svoju doterajšiu
pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámil členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej
práce s názvom Advances in Solar Thermal Applications of a Building Facade.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Členov Vedeckej rady
zaujímalo, aká je energetická návratnosť, životnosť, odolnosť voči vzdušnej vlhkosti prezentovaného
konštrukčného riešenia, ako aj využiteľnosť zatepľovacieho systému na slovenskom trhu. Lístky s otázkami,
ktoré odzneli v diskusii, sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 1 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Miroslavovi
Čekonovi, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo všetkými hlasmi.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

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

K BODU 3: Inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc.
Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny).
Uchádzač vystúpil s inauguračnou prednáškou na tému Štatistické modelovanie viacrozmerných veličín, 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.
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K BODU 4: Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc. za profesora
Návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc. za profesora predložil predseda inauguračnej komisie
prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave. Doc.
RNDr. Roman Soták, PhD. dekan Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako
zástupca fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, predniesol stanovisko k uvedenému návrhu.
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 246/2019
z 22.07.2019 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. RNDr. Ivana Žežulu, CSc. za profesora.
UZNESENIE č. 2 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. RNDr. Ivana Žežulu,
CSc. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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..22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

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

K BODU 5: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu
Dekan fakulty dostal žiadosť o udelenie titulu docent:
 Ing. Radoslav Ponechal, PhD. – odbor habilitačného konania a inauguračného konania pozemné
stavby
5.1 Žiadosť Ing. Radoslava Ponechala, PhD., o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania pozemné stavby
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzača
v elektronickej podobe ako súčasť materiálov k VR.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 07. februára 2020 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť, po formálnych úpravách spisu,
na najbližšie zasadnutie VR 14.02.2020 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie
odporučila prof. Ing. Borisa Bieleka, PhD.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 3 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Radoslava Ponechala, PhD. o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania pozemné stavby.
Predseda:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., SvF STU Bratislava

Clenovia:

prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU Zvolen
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Fakulta stavební ČVUT Praha
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno

Ná hradný č len:

doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., USTARCH SAV 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..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 oponentov:
UZNESENIE č. 4 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing.
Radoslava Ponechala, PhD., vypracovanej na tému Vybrané problémy z počítačových simulácií letného
prehrievania budov:
Oponenti:

prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF TU Košice
doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, SvF STU Bratislava
doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno

Náhradný oponent:

doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., SvF TU Košice

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. 5 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Radoslavovi Ponechalovi, PhD.,
habilitačnú prednášku na tému Vplyv modelov ľudského správania na výsledky simulácií vzostupu
teploty vzduchu v miestnosti v letnom období, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet
hlasov.
K BODU 6: Návrh na udelenie titulu doktor „doctor honoris causa“ Univ. Prof. Dipl.‐Ing. Dr. techn.
Günterovi Blöschlovi
Na návrh prof. Ing. Kamily Hlavčovej, PhD., prodekanky pre VVČ a členky Katedry vodného hospodárstva
krajiny SvF STU v Bratislave, predložil dekan fakulty návrh na udelenie čestného titulu doktor „doctor
honoris causa“ Univ. Prof. Dipl.‐Ing. Dr. techn. Günterovi Blöschlovi.
UZNESENIE č. 6 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom udeliť Univ. Prof. Dipl.‐Ing. Dr. techn.
Günterovi Blöschlovi čestný titul doktor 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: Správa o vzdelávacej činnosti za ak. rok 2018/2019
Dekan fakulty predložil členom Vedeckej rady správu o vzdelávacej činnosti fakulty za ak. rok 2018/19,
ktorú doplnil o prezentáciu doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť,
vnútorný systém kvality.
Diskusia bola zameraná predovšetkým na problematiku poklesu počtu uchádzačov o doktorandské štúdium
na fakulte a dôvody s tým súvisiace, ako je pokles počtu štipendijných miest na fakulte a nekonkurujúca
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výška štipendia ponuke platu v praxi. Ďalšia téma, ktorá odznela v diskusii bola problematika týkajúca sa
podpory zahraničných študentov a s tým súvisiaca jazyková vybavenosť takýchto študentov a možnosť
ďalšieho dovzdelania SJ, ako aj možnosť zo strany fakulty, resp. univerzity prijať ich na doktorandské
štúdium.
UZNESENIE č. 7 VR/2020
1. Vedecká rada SvF STU po prerokovaní a diskusii k hodnoteniu úrovne vzdelávacej činnosti na Stavebnej
fakulte STU v Bratislave za ak. rok 2018/19 hodnotí pozitívne:
 úroveň vzdelávacej činnosti na fakulte,
 vysoký počet študentov zúčastnených na ŠVOČ,
 hodnotenie pedagogického procesu študentmi pomocou ankety, ktorej sa zúčastnil vysoký počet
študentov.
2. Vedecká rada SvF STU odporúča zamerať sa v ďalšom období na:
 prípravu vnútorného systému zabezpečenia kvality na akreditáciu,
 zvyšovanie počtu zahraničných študentov, ako aj na zvyšovanie kvality štúdia v anglickom jazyku,
 podporu úspešnosti v štúdiu,
 zavedenie systematického sledovania spätnej väzby od absolventov.
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

K BODU 8: Rôzne
 Najbližší plánovaný termín zasadnutia Vedeckej rady SvF STU je 27.05.2020 (streda). V nadväznosti
na tento termín sa odvíja aj termín predkladania žiadostí na vymenúvacie konanie: 07.05.2020
a termín zasadnutia Verifikačnej komisie, na ktorej budú žiadosti posúdené: 15.05.2020.

Zapísala: Ing. Marcela Maliariková

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

Overili: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
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