Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady 25.09.2020
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Radoslavovi Ponechalovi, PhD.
3. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Michaele Danáčovej, PhD.
4. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
5. Doplnenie členov odborovej komisie
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. Oboznámil členov VR s opatreniami
počas zasadnutia (prekryté horné dýchacie cesty rúškom, 2 m odstupy a zákaz podávania občerstvenia),
aby sa zamedzilo prípadnému šíreniu koronavírusu.
2. Vedecká rada schválila prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a prof. Ing. Janu Frankovskú, PhD. za overovateľov
zápisnice; prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. a doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc. za skrutátorov.

K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Radoslavovi Ponechalovi, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Boris Bielek, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných
stavieb SvF STU v Bratislave. Stanovisko k uvedenému návrhu predniesol aj dekan SvF ŽU v Žiline, na ktorej
uchádzač pedagogicky pôsobí, prof. Ing. Marián Drusa, PhD., ktorý je zároveň aj čestným členom VR SvF.
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. Radoslav Ponechal, 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 Vybrané problémy z počítačových simulácií letného prehrievania budov.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Prof. Petráš vyzdvihol vysokú
kvalitu habilitačnej práce a jej využiteľnosť v pedagogickom procese. Lístky s otázkami, ktoré odzneli
v diskusii, sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 17 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Radoslavovi
Ponechalovi, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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..22
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

Zápisnica z VR 25.09.2020

Počet hlasov za..................................................................... 22
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. Michaele Danáčovej, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky 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. Michaela Danáčová, PhD. vo svojom vystúpení pred Vedeckou radou prezentovala svoju doterajšiu
pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov Vedeckej rady s tézami obhájenej habilitačnej
práce s názvom Modelovanie transformácie prietokových vĺn v otvorených korytách hydrologickými modelmi.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačom. Členov VR zaujímalo, aký môže
byť dopad zmien v ekológií prostredia na prevádzku vodných tokov, alebo čo by bolo potrebné urobiť, aby
sa na SR zamedzilo tvorbe záplav. Lístky s otázkami, ktoré odzneli v diskusii, sú prílohou habilitačného spisu.
UZNESENIE č. 18 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Michaele
Danáčovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vodné stavby 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 4: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačným konaniam
Dekan fakulty dostal žiadosť o udelenie titulu docent:
 DI (FH) Stephan Kugler, PhD. – odbor habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná
mechanika,
 Ing. Ivan Hollý, PhD. ‐ odbor habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby,
 Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD. ‐ odbor habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná
matematika.
4.1 Žiadosť DI (FH) Stephana Kuglera, PhD., o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania aplikovaná mechanika
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 11. septembra 2020 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
25.09.2020 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Milana
Sokola, PhD. Na podnet niektorých členov VR nastala zmena v zložení členov habilitačnej komisie, v ktorej
figurovali dvaja členovia z rovnakej univerzity. Prof. Petráš navrhol, aby bol doc. Hučko nahradený prof.
Sládkom. VR súhlasila s takýmto návrhom.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 19 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie (bez
náhradného člena) k žiadosti DI (FH) Staphana Kuglera, PhD. o udelenie titulu docent v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná mechanika.
Predseda:

prof. Ing. Milan Sokol, PhD., SvF STU Bratislava

Zápisnica z VR 25.09.2020
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Clenovia:

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc., USTARCH SAV
Univ.Prof. Dipl.‐Ing. Dr.techn. Christoph Adam, University of Innsbruck
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc. – dôchodca, SjF STU

Priebeh aklamačného 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.......12

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

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 20 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave rozhodla, že návrh oponentov habilitačnej práce DI (FH)
Staphana Kuglera, PhD., vypracovanej na tému On the Numerical Treatment of Structures Made of
Functionally Graded Materials, je potrebné prepracovať a doplniť predsedom habilitačnej komisie
o oponenta zo zahraničia. Hlasovanie o novom zložení oponentov habilitačnej práce sa uskutoční
korešpondenčne („per rollam“).
Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 21 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje DI (FH) Staphanovi Kuglerovi, PhD.,
habilitačnú prednášku na tému Torsion of Prismatic Shafts: Classical Formulations – Improvements –
Issuess – Modern Applications, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
4.2 Žiadosť Ing. Ivana Hollého, PhD., o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné 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 11. septembra 2020 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť, po formálnych úpravách spisu,
na najbližšie zasadnutie VR 25.09.2020 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie
odporučila prof. Ing. Jána Brodnianskeho, PhD.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 22 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie (bez
náhradného člena) k žiadosti Ing. Ivana Hollého, PhD. o udelenie titulu docent v odbore habilitačného
konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
Predseda:

prof. Ing. Já n Brodniansky, PhD., SvF STU Bratislava

Clenovia:

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., SvF ŽU v Žiline
doc. Ing. Marián Rovňák, CSc., Stavebná fakulta TU Košice
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., VUT v Brne

Priebeh aklamačného 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.......12

Zápisnica z VR 25.09.2020

Počet hlasov za..................................................................... 22
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 23 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce (bez
náhradného oponenta) Ing. Ivana Hollého, PhD., vypracovanej na tému Vplyv korózie výstuže na
životnosť železobetónových konštrukcií:
Oponenti:

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., VUT v Brne
doc. Ing. Peter Koteš, PhD., SvF ŽU v Žiline
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha

Priebeh aklamačného 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.......12

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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 24 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Ivanovi Hollému, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Environmentálne zaťaženie betónových konštrukcií, ktorá získala v aklamačnom
hlasovaní najväčší počet hlasov.
4.3 Žiadosť Mgr. Ľubomíry Horanskej, PhD., o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania aplikovaná matematika
Členovia VR dostali návrh na vymenovanie komisie a oponentov so základnými údajmi uchádzačky
v elektronickej podobe ako súčasť materiálov k VR.
Žiadosť prehodnotila verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 11. septembra 2020 s konštatovaním, že
uchádzačka spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť, po formálnych úpravách
spisu, na najbližšie zasadnutie VR 25.09.2020 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie
odporučila prof. RNDr. Martina Kalinu, CSc.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 25 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Mgr. Ľubomíry Horanskej, PhD. o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania aplikovaná matematika.
Predseda:

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., SvF STU Bratislava

Clenovia:

prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Prírodovedecká fakulta UKF Nitra
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Ná hradný č len:

doc. RNDr. Má ria Bohdalová , PhD., Fakulta managementu UK Bratislava

Priebeh aklamačného 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.......12

Zápisnica z VR 25.09.2020

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

Str. 4/6

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 26 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Mgr.
Ľubomíry Horanskej, PhD., vypracovanej na tému Nonadditive integrals as a tool for aggregation:
Oponenti:

Náhradný oponent:

prof. Mgr. Radomír Halaš, PhD., PF Univerzity Palackého Olomouc
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD., SvF STU Bratislava

Priebeh aklamačného 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.......12

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

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 27 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Mgr. Ľubomíre Horanskej, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Choquetov integrál a jeho aplikácie, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší
počet hlasov.

K BODU 5: Doplnenie členov odborovej komisie
Predseda odborovej komisie predložil návrh na doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru
Stavebníctvo a študijného programu Teória a technika prostredia budov o nasledovných členov:
ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVEBNÍCTVO
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TEÓRIA A TECHNIKA PROSTREDIA BUDOV
Sídlo odborovej komisie: Stavebná fakulta STU Bratislava
Predseda odborovej komisie: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie:
Por. č. Titul, meno, priezvisko
Pracovisko
1.
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
2.
doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
3.
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Strojnícka fakulta STU Bratislava
4.
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
5.
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
dôchodca
UZNESENIE č. 28 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie odborovej komisie študijného odboru
Stavebníctvo o doc. Ing. Daniela Kalúsa, PhD., doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., doc. Ing. Michala Masaryka,
PhD., doc. Ing. Zuzanu Strakovú, PhD. a prof. Ing. Alfonza Smolu, PhD. všetkými hlasmi.
Priebeh aklamačného 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.......12

Zápisnica z VR 25.09.2020

Počet hlasov za..................................................................... 22
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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K BODU 6: Rôzne
 Dekan informoval o najbližšom termíne zasadnutia Vedeckej rady SvF STU, ktorý je naplánovaný na
20.11.2020 (piatok). Forma zasadnutia bude upresnená podľa vyvíjajúcej sa epidemiologickej
situácie. V nadväznosti na tento termín sa odvíja aj termín predkladania žiadostí na vymenúvacie
konanie: 30.10.2020 a termín zasadnutia Verifikačnej komisie, na ktorej budú žiadosti posúdené:
06.11.2020.
 Prof. Kopáčik s pozície prorektora pre vedu a výskum informoval o slávnostnom zasadnutí VR STU
(18.11.2020), na ktorom bude slávnostné udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ prof.
Günterovi Blöschlovi a zároveň pozval členov VR na toto zasadnutie.

Zapísala: Ing. Marcela Maliariková

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

Overili: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.

Zápisnica z VR 25.09.2020
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PÍSOMNÝ MATERIÁL
na zasadnutie vedeckej rady fakulty konanej dňa 25.09.2020 – k bodu č. 5
Doplnenie zoznamu členov odborovej komisie
Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – prodekan fakulty
Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan fakulty

ŠTUDIJNÝ ODBOR: STAVEBNÍCTVO
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TEÓRIA A TECHNIKA PROSTREDIA BUDOV
Sídlo odborovej komisie: Stavebná fakulta STU Bratislava
Predseda odborovej komisie: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie:
Č.
Titul, meno, priezvisko
Pracovisko
1. doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
2. doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
3. doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Strojnícka fakulta STU Bratislava
4. doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
5. prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
dôchodca

v Bratislave 17.9.2020

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan fakulty

