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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	z	online	zasadnutia	Vedeckej	rady	20.11.2020	

	
PRÍTOMNÍ:	podľa	prezenčnej	listiny	
	
Program:	

1. Otvorenie	
2. Inauguračná	prednáška	doc.	RNDr.	Miloslava	Kopeckého,	PhD.	
3. Návrh	na	vymenovanie	doc.	RNDr.	Miloslava	Kopeckého,	PhD.	za	profesora	
4. Návrh	na	vymenovanie	komisie	a	oponentov	k	habilitačným	konaniam	
5. Rôzne	

	
K	BODU	1:	Otvorenie	
1. Zasadnutie	VR	otvoril	a	viedol	jej	predseda	prof.	Ing.	Stanislav	Unčík,	PhD.,	po	prezentovaní	sa	členov	VR	

konštatoval	uznášaniaschopnosť	VR.	Prezenčná	listina	vo	forme	online	formulárov	je	prílohou	originálu	
zápisnice.	

2. Vedecká	rada	schválila	prof.	Ing.	Andreja	Šoltésza,	PhD.	a	prof.	Ing.	Štefana	Stanka,	PhD.	za	skrutátorov	
zasadnutia;	doc.	Ing.	Petra	Makýša,	PhD.	a	prof.	RNDr.	Jozefa	Širáňa,	DrSc.	za	overovateľov	zápisnice.	

3. Vedecká	rada	schválila	program	zasadnutia	VR	bez	pripomienok.	
	
K	BODU	2:	Inauguračná	prednáška	doc.	RNDr.	Miloslava	Kopeckého,	PhD.	
Prítomná	inauguračná	komisia	a	oponenti	(podľa	prezenčnej	listiny	vo	forme	online	formulárov).	
Uchádzač	 vystúpil	 s	 inauguračnou	 prednáškou	 na	 tému	 Vplyv	 zosuvov	 na	 projektovanie	 a	 výstavbu	
dopravných	stavieb,	po	ktorej	oboznámili	oponenti	členov	Vedeckej	rady	so	svojimi	posudkami.	
V	diskusii	inaugurant	zodpovedal	všetky	otázky	položené	členmi	inauguračnej	komisie,	oponentmi,	ako	aj	
členmi	Vedeckej	rady.	
Otázky	 v	tlačenej	 forme	 sú	 prílohou	 materiálu	 z	 inauguračnej	 prednášky,	 ako	 aj	 súčasťou	 záznamu	
z	verejnej	časti	zasadnutia	VR,	ktorý	je	uvedený	na	stránke	fakulty:	https://www.svf.stuba.sk/8203. 
	
K	BODU	3:	Návrh	na	vymenovanie	doc.	RNDr.	Miloslava	Kopeckého,	PhD.	za	profesora	
Návrh	 na	 vymenovanie	 doc.	 RNDr.	 Miloslava	 Kopeckého,	 PhD.	 za	 profesora	 predložil	 predseda	
inauguračnej	 komisie	 prof.	 Ing.	 Jaroslav	 Halvonik,	 PhD.	 z	Katedry	 betónových	 konštrukcií	 a	mostov	 SvF	
STU	v	Bratislave.		
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	 materiálov	 k	 inauguračnému	 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.	Miloslava	
Kopeckého,	PhD.	za	profesora.	
	
UZNESENIE	č.	29	VR/2020	
Vedecká	rada	Stavebnej	 fakulty	STU	v	Bratislave	schvaľuje	návrh	na	vymenovanie	doc.	RNDr.	Miloslava	
Kopeckého,	 PhD.	 za	 profesora	 v	 odbore	 habilitačného	 konania	 a	inauguračného	 konania	 inžinierske	
konštrukcie	a	dopravné	stavby	väčšinou	hlasov	prítomných	členov	VR	oprávnených	hlasovať.	
	

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.....................................................................21
Počet	hlasov	proti	..................................................................	0	
Zdržalo	sa	hlasovania	...........................................................	0	
Počet	neplatných	hlasov:		...................................................	1	
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K	BODU	4:	Návrh	na	vymenovanie	komisie	a	oponentov	k	habilitačným	konaniam	
Dekan	fakulty	dostal	žiadosť	o	začatie	habilitačného	konania	od:	

 Ing.	Andrey	Zuzulovej,	PhD.	z	Katedry	dopravných	stavieb	SvF	STU	–	odbor	habilitačného	konania	a	
inauguračného	konania	inžinierske	konštrukcie	a	dopravné	stavby,	

 Ing.	 Róberta	 Sonnenscheina,	 PhD.	 z	Katedry	 betónových	 konštrukcií	 a	mostovSvF	 STU	 ‐	 odbor	
habilitačného	konania	a	inauguračného	konania	inžinierske	konštrukcie	a	dopravné	stavby.	
	

4.1		Žiadosť	Ing.	Andrey	Zuzulovej,	PhD.,	o	udelenie	titulu	docentka	v	odbore	habilitačného	konania	
a	inauguračného	konania	inžinierske	konštrukcie	a	dopravné	stavby	
Členovia	 VR	 dostali	 návrh	 na	 vymenovanie	 komisie	 a	 oponentov	 so	 základnými	 údajmi	 uchádzačky	
v	elektronickej	podobe	ako	súčasť	materiálov	k	VR.	
Žiadosť	 prerokovala	 verifikačná	 komisia	 fakulty	 na	 zasadnutí	 06.	 novembra	 2020	 s	 konštatovaním,	 že	
uchádzačka	spĺňa	kritériá	pre	udelenie	titulu	docentka	a	s	odporučením	predložiť	po	formálnych	úpravách	
spisu,	 na	 najbližšie	 zasadnutie	 VR	 20.	 novembra	 2020,	 návrh	 komisie	 a	oponentov.	 Za	 predsedu	
habilitačnej	komisie	odporučila	prof.	Ing.	Jaroslava	Halvonika,	PhD.	
	
Návrh	habilitačnej	komisie:	
UZNESENIE	č.	30	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 návrh	 na	 zloženie	 habilitačnej	 komisie	 k	
žiadosti	 Ing.	 Andrey	 Zuzulovej,	 PhD.,	 o	udelenie	 titulu	 docentka	 v	 odbore	 habilitačného	 konania	 a	
inauguračného	konania	inžinierske	konštrukcie	a	dopravné	stavby.	
	
Predseda:		 	 prof.	Ing.	Jaroslav	Halvonik,	PhD.,	SvF	STU	Bratislava	

Členovia:	 	 prof.	Ing.	Ján	Čelko,	CSc.,	SvF	ŽU	v	Žiline	
doc.	Ing.	Brigita	Salaiová,	CSc.,	SvF	TU	Košice	
doc.	Ing.	Miloslav	Řezáč,	Ph.D.,	Fakulta	Stavební,	VŠB	–	TU	Ostrava		

Náhradný	člen:		 Ing.	Pavol	Kováčik,	PhD.	MBA,	Zväz	stavebných	podnikateľov	Slovenska,	Bratislava	
	
Priebeh	online	(aklamačného) hlasovania:	
Počet	členov	vedeckej	rady	oprávnených	hlasovať.....28
Z	toho	2/3......................................................................................19	
Počet	prítomných	členov	VR	oprávnených	hlasovať..23	
Počet	potrebných	kladných	hlasov	na	schválenie.......12	

Počet	hlasov	za.......................................................................23
Počet	hlasov	proti	..................................................................	0		
Zdržalo	sa	hlasovania	...........................................................	0	
Počet	neplatných	hlasov:		...................................................	0	

	
Návrh	oponentov:	
UZNESENIE	č.	31	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 návrh	 oponentov	 habilitačnej	 práce	 Ing.	
Andrey	 Zuzulovej,	 PhD.,	 vypracovanej	 na	 tému	 Inovatívne	 riešenia	 v	 systémovom	 prístupe	
navrhovania	cementobetónových	vozoviek:	
	
Oponenti:	 	 prof.	Ing.	František	Schlosser,	CSc.	–	dôchodca	

doc.	Ing.	Ján	Mandula,	PhD.,	SvF	TU	Košice	
Ing.	Vladimír	Chupík,	CSc.,	Centrum	dopravního	výzkumu,	v.v.i.	Brno	

Náhradný	oponent:		 Ing.	Igor	Ruttmar,	PhD.,	TPA	Sp.	z	o.	o,	Poľsko	
	
Priebeh	online	(aklamačného) hlasovania:	
Počet	členov	vedeckej	rady	oprávnených	hlasovať....28
Z	toho	2/3......................................................................................19	
Počet	prítomných	členov	VR	oprávnených	hlasovať..23	
Počet	potrebných	kladných	hlasov	na	schválenie.......12	

Počet	hlasov	za.....................................................................23
Počet	hlasov	proti	..................................................................	0		
Zdržalo	sa	hlasovania	...........................................................	0	
Počet	neplatných	hlasov:		...................................................	0	
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Návrh	habilitačnej	prednášky:	
UZNESENIE	č.	32	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 Ing.	 Andrei	 Zuzulovej,	 PhD.,	 habilitačnú	
prednášku	 na	 tému	 Návrh	 orientácie	 dráhového	 systému	 a	 umiestnenie	 letiska	 v	podmienkach	
prevádzkovej	využiteľnosti,	ktorá	získala	v	online	(aklamačnom)	hlasovaní	najväčší	počet	hlasov.	
	
4.2	 	 Žiadosť	 Ing.	Róberta	 Sonnenscheina,	 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	 prerokovala	 verifikačná	 komisia	 fakulty	 na	 zasadnutí	 06.	 novembra	 2020	 s	 konštatovaním,	 že	
uchádzač	 spĺňa	 kritériá	 pre	 udelenie	 titulu	 docent	 a	 s	 odporučením	 predložiť	 po	 formálnych	 úpravách	
spisu,	 na	 najbližšie	 zasadnutie	 VR	 20.	 novembra	 2020,	 návrh	 komisie	 a	oponentov.	 Za	 predsedu	
habilitačnej	komisie	odporučila	prof.	Ing.	Stanislava	Unčíka,	PhD.	
	
Návrh	habilitačnej	komisie:	
UZNESENIE	č.	33	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 návrh	 na	 zloženie	 habilitačnej	 komisie	 k	
žiadosti	 Ing.	Róberta	Sonnenscheina,	PhD.,	o	udelenie	 titulu	 docent	 v	 odbore	 habilitačného	 konania	 a	
inauguračného	konania	inžinierske	konštrukcie	a	dopravné	stavby.	
	
Predseda:		 	 prof.	Ing.	Stanislav	Unčík,	PhD.,	SvF	STU	Bratislava	

Členovia:	 	 doc.	Ing.	Peter	Koteš,	PhD.,	SvF	ŽU	v	Žiline	
doc.	Ing.	Marián	Rovňák,	CSc.,	SvF	TU	Košice	
doc.	Ing.	Jan	Vodička,	CSc.,	Fakulta	stavební	ČVUT	v	Prahe		

Náhradný	člen:		 prof.	Ing.	Igor	Hudoba,	PhD.	–	dôchodca	
	
Priebeh	online	(aklamačného) hlasovania:	
Počet	členov	vedeckej	rady	oprávnených	hlasovať.....28
Z	toho	2/3......................................................................................19	
Počet	prítomných	členov	VR	oprávnených	hlasovať..23	
Počet	potrebných	kladných	hlasov	na	schválenie.......12	

Počet	hlasov	za.......................................................................23
Počet	hlasov	proti	..................................................................	0		
Zdržalo	sa	hlasovania	...........................................................	0	
Počet	neplatných	hlasov:		...................................................	0	

	
Návrh	oponentov:	
UZNESENIE	č.	34	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 návrh	 oponentov	 habilitačnej	 práce	 Ing.	
Róberta	 Sonnenscheina,	 PhD.,	 vypracovanej	 na	 tému	 Predikcia	 a	 kontrola	 šírky	 skorých	 trhlín	 v	
betónových	konštrukciách	vystužených	oceľovou	a	GFRP	výstužou:	
	
Oponenti:	 	 prof.	Ing.	Martin	Moravčík,	PhD.,	SvF	ŽU	v	Žiline	

doc.	Ing.	Sergej	Priganc,	CSc.,	SvF	TU	Košice	
doc.	Ing.	Ivana	Lániková,	PhD.,	Fakulta	stavební	VUT	v	Brně	

Náhradný	oponent:		 Ing.	Ľuboš	Rojko,	PhD.,	GEOCONSULT,	spol.	s	r.o.	Bratislava	
	
Priebeh	online	(aklamačného) hlasovania:	
Počet	členov	vedeckej	rady	oprávnených	hlasovať....28
Z	toho	2/3......................................................................................19	
Počet	prítomných	členov	VR	oprávnených	hlasovať..23	
Počet	potrebných	kladných	hlasov	na	schválenie.......12	

Počet	hlasov	za.....................................................................23
Počet	hlasov	proti	..................................................................	0		
Zdržalo	sa	hlasovania	...........................................................	0	
Počet	neplatných	hlasov:		...................................................	0	
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Návrh	habilitačnej	prednášky:	
UZNESENIE	č.	35	VR/2020	
Vedecká	 rada	 Stavebnej	 fakulty	 STU	 v	Bratislave	 schvaľuje	 Ing.	 Róbertovi	 Sonnenscheinovi,	 PhD.,	
habilitačnú	 prednášku	 na	 tému	Vodonepriepustné	betónové	konštrukcie	 –	Biele	 vane,	 ktorá	 získala	
v	online	(aklamačnom)	hlasovaní	najväčší	počet	hlasov.		
	
K	BODU	5:	Rôzne	

 Najbližší	 plánovaný	 termín	 zasadnutia	 Vedeckej	 rady	 SvF	 STU,	 resp.	 zoznam	 zasadnutí	 na	 letný	
semester	 ešte	 nie	 je	 známy.	 Členovia	 VR	 budú	 v	dostatočnom	 predstihu	 o	týchto	 termínoch	
informovaní.	

 Termín	zasadnutia	VR	STU,	na	ktorom	bude	prerokovaný	návrh	na	menovanie	doc.	RNDr.	Miloslava	
Kopeckého,	PhD.	za	profesora,	je	plánovaný	na	07.	decembra	2020.	

	
	
Zapísala:	Ing.	Marcela	Maliariková	
	
	
	
Overili:				doc.	Ing.	Peter	Makýš,	PhD.		
	
	
	 prof.	RNDr.	Jozef	Širáň,	DrSc.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 prof.	Ing.	Stanislav	Unčík,	PhD.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							predseda	Vedeckej	rady	
	


