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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 zo zasadnutia Vedeckej rady 23.09.2022 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh na udelenie titulu docentka Ing. Martine Majorošovej, PhD. 
3. Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu 
4. Doplnenie členov odborovej komisie – informácia 
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. Juraja Janáka, PhD. a prof. Ing. Jozefa Hraška, PhD. za overovateľov 
zápisnice; prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. a prof. Ing. Petra Halaja, CSc. za skrutátorov. 

 
K BODU 2: Návrh na udelenie titulu docentka Ing. Martine Majorošovej, PhD.      

Návrh predložila predsedníčka habilitačnej komisie prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. z Katedry vodného 
hospodárstva krajiny 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. Martina Majorošová, PhD. vo svojom vystúpení pred VR prezentovala svoju doterajšiu pedagogickú a 
vedeckovýskumnú činnosť a oboznámila členov VR s tézami obhájenej habilitačnej práce vo forme 
komentovaných odborných článkov s názvom Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu krajiny a sídelnej 
krajiny na Slovensku. 
Diskusia bola zameraná na odbornú problematiku prednesenú uchádzačkou. Členov VR zaujímali témy okolo 
inváznych druhov rastlín, možnosti prevencie šírenia, klimatické podmienky vhodné k šíreniu tohto 
invázneho druhu, negatívne dopady inváznych druhov v rámci jednotlivých regiónov SR; vplyv Falopie 
japonica na vodné toky a pod.  Lístky s otázkami, ktoré odzneli v diskusii, sú prílohou habilitačného spisu. 
 
UZNESENIE č. 14 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docentka Ing. Martine 
Majorošovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania krajinárstvo väčšinou hlasov 
prítomných členov VR s oprávnením hlasovať. 
 

Priebeh tajného hlasovania:  
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15 

Počet hlasov za ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
K BODU 3: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu 

Dekanovi fakulty bola predložená žiadosť o začatie inauguračného konania, ktorú predložila: 
 doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (ÚSZ SvF STU) – odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania stavebníctvo; 
 doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (KDOS SvF STU) – odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
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3.1  Žiadosť doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD., o udelenie titulu profesorka v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania stavebníctvo 
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 13.05.2022 s konštatovaním, že uchádzačka 
spĺňa kritériá pre udelenie titulu profesor a s odporučením predložiť návrh komisie a oponentov, po 
formálnych úpravách spisu a predložení originálov písomných referencií na najbližšie zasadnutie VR. 
Verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 06.09.2022 opätovne konštatovala, že uchádzačka vykonala úpravy 
spisu a predložila písomné referencie a odporučila predložiť na najbližšie zasadnutie VR 23.09.2022, návrh 
komisie a oponentov. Za predsedu inauguračnej komisie odporučila prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. 
 
Návrh inauguračnej komisie: 
UZNESENIE č. 15 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie k 
žiadosti doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. o udelenie titulu profesorka v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania stavebníctvo. 
 
Predseda:   prof. Ing. Jozef Gašparı́k, PhD., SvF STU Bratislava 

Clenovia:   prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou, USTARCH SAV  Bratislava 
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Fakulta stavební VUT Brno 
doc. Ing. Petr Všetečka, CSc., Garant Partner Plus s.r.o. Liptovský Mikuláš  

Náhradný člen: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Fakulta stavebnı́ CVUT Praha 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Dr. Ing. Martina-Tchingnabé Palou: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za doc. Ing. Janu Korytárovú, Ph.D.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za doc. Ing. Petra Všetečku, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za doc. Ing. Pavla Svobodu, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 
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Návrh oponentov: 
UZNESENIE č. 16 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc. 
Ing. Zory Petrákovej, PhD., s témou inauguračnej prednášky Optimalizácia nákladov životného cyklu 
stavebných objektov  prostredníctvom nástrojov projektového riadenia a BIM: 
 
Oponenti:  prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.,  Stavebná fakulta TU v Košiciach 

prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline 
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Fakulta stavební VUT Brno  

Náhradný oponent: Ing. Peter Matiašovský, CSc., USTARCH SAV Bratislava 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jána Mikolaja, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Leonarda Hobsta, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za Ing. Petra Matiašovského, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
3.2  Žiadosť doc. Ing. Tibora Schlossera, CSc. o udelenie titulu profesor 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 06.09.2022 s konštatovaním, že uchádzač 
spĺňa kritériá pre udelenie titulu profesor a s odporučením predložiť, po formálnych úpravách spisu, na 
najbližšie zasadnutie VR 23.09.2022 návrh komisie a oponentov. Za predsedu inauguračnej komisie 
odporučila prof. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD. 
 
Návrh inauguračnej komisie: 
UZNESENIE č. 17 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie k 
žiadosti doc. Ing. Tibora Schlossera, CSc. o udelenie titulu profesor v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
 
Predseda:   prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., SvF STU Bratislava 

Clenovia:   prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline 
prof. Ing. Karel, Pospíšil Ph.D., LL.M., Ústav soudního inženýrství VUT v Brně 
prof. Dr. Ing. Miroslav Svitek, dr. h.c., Fakulta dopravní ČVUT v Prahe 
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Náhradný člen: prof. Ing. Bystrı́k Bezák, PhD. (dôchodca) 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jaroslava Halvonika, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jána Mikolaja, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Karla, Pospíšila Ph.D., LL.M.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Dr. Ing. Miroslava Sviteka, dr. h.c.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Bystríka Bezáka, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 1 

 
Návrh oponentov: 
UZNESENIE č. 18 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc. 
Ing. Tibora Schlossera, CSc., s témou inauguračnej prednášky Udržateľná mobilita súčasť dopravného 
inžinierstva a dopravného plánovania: 
 
Oponenti:  prof. Dr. Ing. Michal Varaus, Fakulta stavební VUT Brno  

prof. Ing. Martin Straka, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 
TU v Košiciach 
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Fakulta dopravní ČVUT v Prahe 

Náhradný oponent: prof. Ing. František Schlosser, CSc., Stavebná fakulta ŽU v Žiline 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Dr. Ing. Michala Varausa: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Martina Straku, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 
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Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Pavla Přibyla, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Františka Schlossera, CSc.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 1 

 
K BODU 4: Doplnenie členov odborovej komisie – informácia      

Dekan fakulty informoval členov Vedeckej rady o príprave nových Odborových komisií na fakulte 
v spolupráci s GŠP; po zlúčení ŠO došlo k zlúčeniu Odborových komisií, ktoré sú príliš veľké a R-STU 
odporúča výrazné zredukovanie členov Odborových komisií.  
Dekan vyzval prodekana pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality, doc. Makýša, aby 
informoval o procese prípravy  a zásadách tvorby Odborových komisií.  Doc. Makýš informoval, že Rada VSK 
zaslala fakulte kladné stanovisko k tvorbe ŠP pre 3. st. štúdia; v súvislosti s tým prebieha na fakulte príprava 
Odborových komisií, ktoré budú následne predložené rektorovi na schválenie vo VR STU.  
Zásady tvorby Odborovej komisie: 

 ak je 1 ŠP v ŠO (GaK, AM, KRA)  – celé pätice + 2 externí členovia → 7 členná odborová komisia, 
 ak je viac ŠP v ŠO – traja z každej pätice + 1 externý člen z každého ŠP + 1 externá vzdelávacia 

inštitúcia z každého ŠP → 25 členná odborová komisia. 
V diskusii prof. Sokol navrhol, aby Odborová komisia, kde je v ŠO viac ŠP, bola rozšírená o celé pätice; 
reagoval dekan, ktorý nabádal k efektívnosti tvorby týchto komisií, podľa jeho názoru nie je potrebné, aby 
súčasťou Odborovej komisie boli všetci členovia pätíc. Prof. Halvonik sa informoval, aké úlohy budú mať 
členovia Odborových komisií; doc. Makýš: úlohou členov Odborovej komisie bude účasť sa na obhajobách 
(min. 2 členovia, musia byť súčasťou komisie) a tiež účasť na zasadnutiach Odborových komisií. Prof. 
Frankovská chcela vedieť, či sa v súvislosti s tvorbou nových Odborových komisií budú meniť aj vnútorné 
predpisy pre zloženie PhD. komisií; tvorba Odborových komisií a s tým súvisiacich PhD. komisií podlieha 
vnútorným predpisom STU. Prof. Ševčovič informoval, že na FMFI UK sú členmi Odborových komisií celé 
pätice. Dekan ukončil diskusiu na túto tému a vzhľadom na požiadavku prof. Sokola rozšíriť Odborové 
komisie o všetkých členov pätíc, dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Návrh tvorby Odborovej komisie: 
UZNESENIE č. 19 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave neschvaľuje návrh rozšíriť Odborovú komisiu pre ŠO, 
ktorý je tvorený z viacerých ŠP, o všetkých členov pätíc. 
 

Priebeh aklamačného hlasovania: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..20 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 

Počet hlasov za ........................................................................ 5 
Počet hlasov proti .................................................................. 6  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 9 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 
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K BODU 6: Rôzne 
 Dekan informoval členov VR o ďalšom termíne zasadnutia VR SvF, ktoré ja naplánované na 

25.11.2022: 

Predkladanie žiadostí 
Zasadnutie Verifikačnej 
komisie, na ktorej budú 

žiadosti posúdené 

Zasadnutie Vedeckej rady, na 
ktorej budú žiadosti predložené - 
schválenie komisie a oponentov 

04.11.2022 11.11.2022 
25.11.2022 

(VR STU 14.12.2022) 

 
 
 

Zapísala: Ing. Marcela Maliariková 
 
 
 
Overili:    prof. Ing. Juraj Janák, PhD.  
  
 
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. 
   
 
 
 
 
         prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                         predseda Vedeckej rady 


