Stavebná fakulta STU v Bratislave
Zápisnica z online zasadnutia Vedeckej rady 19.11.2021
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Zuzane Minarechovej, PhD.
3. Návrh na udelenie titulu docent Ing. Zuzane Štefunkovej, PhD.
4. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu.
5. Doplnenie garantov študijných programov Pozemné stavby a architektúra akreditovaných v
študijných odboroch Architektúra a urbanizmus a Stavebníctvo.
6. Návrh na opätovné uzatvorenie pracovného pomeru s Ing. arch. Jurajom Hermannom na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
7. Rôzne.
K BODU 1: Otvorenie
1. Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., po prezentovaní sa členov VR
konštatoval uznášania schopnosť VR. Prezenčná listina vo forme online formulárov je prílohou originálu
zápisnice.
2. Vedecká rada schválila prof. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD. a prof. Ing. Štefana Stanka, PhD. za skrutátorov;
prof. Ing. Milana Sokola, PhD. a doc. RNDr. Jána Feranca, DrSc. za overovateľov zápisnice.
3. Vedecká rada schválila program zasadnutia VR bez pripomienok.
K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docent Ing. Zuzane Minarechovej, PhD.
Návrh predložil predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Jozef Širáň DrSc. 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 246/2019 z 22.07.2019 o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Členovia VR mali k dispozícii prostredníctvom zdieľaného disku habilitačnú prácu a najvýznamnejšie práce
uchádzačky: https://drive.google.com/drive/folders/12CTb38D_zhdj2EKObyJ0tkplM_MKRX9f.
Ing. Zuzana Minarechová, 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 Selected numerical approaches for solving the oblique derivative boundary value problems in
geodesy.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Členov VR zaujímalo, aký je
dosah výstupov práce pre prax v technických vedách; a tiež ako a či budú výsledky práce využité priamo v
geodetickej praxi. Otázky v tlačenej forme sú prílohou habilitačného spisu, ako aj súčasťou záznamu z
verejnej časti zasadnutia VR, ktorý je uvedený na stránke fakulty: https://www.svf.stuba.sk/8490.
UZNESENIE č. 34 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent Ing. Zuzane
Minarechovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná matematika
všetkými hlasmi prítomných členov VR s oprávnením hlasovať.
Priebeh online tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

Počet hlasov za ..................................................................... 25
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. Zuzane Štefunkovej, 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.
Členovia VR mali k dispozícii prostredníctvom zdieľaného disku habilitačnú prácu a najvýznamnejšie práce
uchádzačky: https://drive.google.com/drive/folders/1KX7Ju7RpnJ79H3jvZxte_Oan_V0PqPlF.
Ing. Zuzana Štefunková, 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 kvality akvatického habitatu tokov a odtokových pomerov na Slovensku.
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Členov VR napr. zaujímalo, na
základe akých kritérií bol v práci zvolený hydrologický zrážkovo-odtokový model; tiež existencia možnosti
zladenia požiadaviek protipovodňovej ochrany a ekologických princípov pri úpravách vodných tokov v
intravilánoch sídiel; a či prezentované modely uvažujú aj stupeň znečistenia vody a ďalšie. Otázky v tlačenej
forme sú prílohou habilitačného spisu, ako aj súčasťou záznamu z verejnej časti zasadnutia VR, ktorý je
uvedený na stránke fakulty: https://www.svf.stuba.sk/8498.
UZNESENIE č. 35 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docentka Ing. Zuzane
Štefunkovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania krajinárstvo všetkými hlasmi
prítomných členov VR s oprávnením hlasovať.
Priebeh online tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15

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

K BODU 4: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k habilitačnému konaniu
Dekanovi fakulty bola predložená žiadosť o začatie habilitačného konania, ktorú predložil:
 Ing. Roman Výleta, PhD. (KVHK SvF STU) – odbor habilitačného konania a inauguračného konania
krajinárstvo.
4.1 Žiadosť Ing. Romana Výletu, PhD., o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania krajinárstvo
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 05. novembra 2021 s konštatovaním, že
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu docent a s odporučením predložiť na najbližšie zasadnutie VR
19.11.2021 návrh komisie a oponentov. Za predsedu habilitačnej komisie odporučila prof. Ing. Viliama
Macuru, PhD.
Návrh habilitačnej komisie:
UZNESENIE č. 36 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie habilitačnej komisie k žiadosti
Ing. Ramana Výletu, PhD. o udelenie titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania krajinárstvo.
Predseda:

prof. Ing. Viliam Macura, PhD., SvF STU Bratislava

Clenovia:

prof. Ing. Peter Halaj, CSc., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Zápisnica z VR 19.11.2021 Str. 2/4

Náhradný člen:

prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, PhD., Fakulta Stavební, VUT Brno
doc. RNDr. Ingrid Belč áková , PhD., Fakulta ekoló gie a environmentalistiky, TU Zvolen

Priebeh online aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..24
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......13

Počet hlasov za ..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh oponentov:
UZNESENIE č. 37 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov habilitačnej práce Ing.
Romana Výletu, PhD., vypracovanej na tému Generátor počasia pre zrážkovo-odtokové modelovanie
hydrologických extrémov a variability odtokového procesu:
Oponenti:

Náhradný oponent:

prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., Lesnícka fakulta, TU Zvolen
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v
Bratislave
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV, Bratislava
Assoc. Prof. Juraj Parajka, PhD., Technical University in Vienna

Priebeh online aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..24
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......13

Počet hlasov za ..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

Návrh habilitačnej prednášky:
UZNESENIE č. 38 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje Ing. Romanovi Výletovi, PhD., habilitačnú
prednášku na tému Stochastické modely pre simuláciu meteorologických charakteristík a ich
praktické aplikácie, ktorá získala v aklamačnom hlasovaní najväčší počet hlasov.
K BODU 5: Doplnenie garantov študijných programov Pozemné stavby a architektúra akreditovaných
v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus a Stavebníctvo
Dekanovi fakulty bol predložený návrh na doplnenie garantov študijných programov Pozemné stavby a
architektúra akreditovaných v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus a Stavebníctvo. Písomný
materiál dostali členovia VR elektronicky spolu s ostatnými materiálmi. K predloženému návrhu neboli
zaslané žiadne písomné pripomienky a pripomienky k návrhu neodzneli ani v diskusii.
UZNESENIE č. 39 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje doplnenie garantov študijných programov
Pozemné stavby a architektúra akreditovaných v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus a
Stavebníctvo, prerokované vo Vedeckej rade fakulty 19.11.2021, v zmysle prílohy k bodu 5 bez
pripomienok.
Priebeh online aklamačného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..25
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......13

Počet hlasov za ..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0
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K BODU 6: Návrh na opätovné uzatvorenie pracovného pomeru s Ing. arch. Jurajom Hermannom na
miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora
Na návrh doc. Ing. arch. Jarmily Húsenicovej, PhD., vedúcej Katedry architektúry, predložil dekan fakulty
návrh na opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora s Ing. arch. Jurajom Hermannom. Návrh dostali členovia VR elektronicky. K
predloženému návrhu neboli zaslané žiadne písomné pripomienky a pripomienky k návrhu neodzneli ani
v diskusii. Ústne stanovisko k návrhu predložil členom, predseda VR, prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
UZNESENIE č. 40 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na dvojročné uzatvorenie pracovného
pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora s Ing. arch. Jurajom
Hermannom, všetkými hlasmi prítomných členov VR s oprávnením hlasovať.
Priebeh online tajného hlasovania:
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28
Z toho 2/3......................................................................................19
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..24
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......13

Počet hlasov za ..................................................................... 24
Počet hlasov proti .................................................................. 0
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 0
Počet neplatných hlasov: ................................................... 0

K BODU 7: Rôzne
 Dekan informoval členov VR o ukončení inauguračného konania doc. Budiakovej z FA STU;
oboznámil ich s priebehom konania, ako aj so zistením neplnenia kritéria, ktoré bolo s uchádzačkou
prerokované; na základe zistenia uchádzačka na vlastnú žiadosť požiadala o ukončenie konania.
 Prof. Hraška navrhuje zmeniť spôsob schvaľovania členov komisie a oponentov k habilitačných
a inauguračným konaniam z hlasovania o celom návrhu naraz na hlasovanie za jednotlivých
navrhovaných členoch komisie a oponentoch. Diskusia k predloženému návrhu:
- prof. Macura považuje spôsob hlasovania o celom návrhu za vyhovujúci, vzhľadom na to, že
prvotný návrh je prerokovaný členmi Verifikačnej komisie; prípadnou zmenou, ktorá vyplynie
priamo z rokovania VR, môže byť pôvodný návrh pozmenený a hlasovanie prebehne už za
pozmenený návrh členov komisie a oponentov. K tomuto názoru sa priklonila aj prof. Kozlovská;
- prof. Čelko tiež považuje systém hlasovania za vyhovujúci, avšak podporil aj návrh hlasovania za
každého člena jednotlivo;
- doc. Černík navrhol urýchliť spôsob schvaľovania komisie a oponentov, vzhľadom na to, že návrh
je zdieľaný na obrazovke, odporúča priamo hlasovať o návrhu bez duplicitného ústneho
prezentovania; tento návrh členovia VR nepodporili;
- dekan preverí technické možnosti zmeny spôsobu hlasovania o členoch komisie a oponentoch
a zhodnotí úpravu hlasovania na ďalšie zasadnutie VR.

Zapísala: Ing. Marcela Maliariková

Overili: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
predseda Vedeckej rady
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PÍSOMNÝ MATERIÁL
na online zasadnutie Vedeckej rady fakulty konanej dňa 19.11.2021 – k bodu č. 5
Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – prodekan fakulty
Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan fakulty

GARANTI ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV POZEMNÉ STAVBY A ARCHITEKTÚRA
AKREDITOVANÝCH V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH
ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS A STAVEBNÍCTVO
ŠTUDIJNÝ
ODBOR

STAVEBNÍCTVO

ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

1.STUPEŇ

doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
(funkčné miesto profesor)

2.STUPEŇ

prof. Ing. Boris Bielek, PhD.

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
(funkčné miesto profesor)

V Bratislave 02.11.2021

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan fakulty

