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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 25.11.2022 

 
PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2.  Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu. 
3.  Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandov.  
4.  Inauguračná prednáška doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. 
5.  Návrh na vymenovanie doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. za profesorku. 
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. 

2. Vedecká rada schválila prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a doc. Ing. Rudolfa Árocha, PhD. za overovateľov 
zápisnice; prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. a doc. Ing. Petra Makýša, PhD. za skrutátorov. 

3. Predseda prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. privítal členov inauguračnej komisie a oponentov 
inauguračného konania; vzhľadom na všetkých prítomných členov inauguračnej komisie a dvoch 
oponentov inauguračného konania, VR SvF súhlasila so zmenou programu – výmenou bodov 3 a 4. 

 
K BODU 2: Návrh na vymenovanie komisie a oponentov k inauguračnému konaniu 

Dekanovi fakulty bola predložená žiadosť o začatie inauguračného konania, ktorú predložil: 
 doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. z Katedry technických zariadení budov SvF STU – odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania pozemné stavby. 
 

2.1  Žiadosť doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., o udelenie titulu profesor 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 prerokovala Verifikačná komisia fakulty na zasadnutí 11. novembra 2022 s konštatovaním, že 
uchádzač spĺňa kritériá pre udelenie titulu profesor a s odporučením predložiť po formálnych úpravách 
spisu, na najbližšie zasadnutie VR 25. novembra 2022, návrh komisie a oponentov. Za predsedu 
inauguračnej komisie odporučila prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD. 
 
Návrh inauguračnej komisie: 
UZNESENIE č. 20 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na zloženie inauguračnej komisie k 
žiadosti doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., o udelenie titulu profesor v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania pozemné stavby. 
 
Predseda:   prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU v Bratislave 

Členovia:  prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF TU v Košiciach 
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Fakulta stavební, VUT Brno 
prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD., SvF ŽU v Žiline  
 

Náhradný člen: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU vo Zvolene 
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Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jozefa Hrašku, PhD.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Dušana Katunského, PhD.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jiřího Hirša, CSc.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Pavla Ďuricu, PhD.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Jozefa Štefka, PhD.: 
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 ..................................................................... 19 
Počet hlasov proti .................................................................. 1  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
Návrh oponentov: 
UZNESENIE č. 21 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh oponentov inauguračného konania doc. 
Ing. Michala Krajčíka, PhD., s témou inauguračnej prednášky Sálavé vykurovanie a chladenie pre 
nízkoenergetické budovy využívajúce obnoviteľné zdroje energie. 
 
Oponenti:  prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., SvF TU v Košiciach 
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave  
 

Náhradný oponent:  prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Ústav stavitelství, Fakulta architektury VUT Brno 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Silviu Vilčekovú, PhD.: 
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 

 
Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Ivana Chmúrneho, PhD.: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať....28 
Z toho 2/3......................................................................................19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať..21 

Počet hlasov za ..................................................................... 21 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................................... 0 



Zápisnica z VR 25.11.2022 Str. 3/4 
 

Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......11 Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 
 

Priebeh tajného hlasovania za prof. Ing. Josefa Chybíka, CSc.: 
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 3: Inauguračná prednáška doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. 

Prítomná inauguračná komisia a oponenti (podľa prezenčnej listiny). 
Uchádzačka vystúpila s inauguračnou prednáškou na tému Optimalizácia nákladov životného cyklu 
stavebných objektov prostredníctvom nástrojov projektového riadenia a BIM, po ktorej oboznámili oponenti 
členov Vedeckej rady so svojimi posudkami.  
V diskusii inaugurantka zodpovedala všetky otázky položené oponentami inauguračného konania, ako aj 
členmi Vedeckej rady, ktorých zaujímala napr. hodnovernosť stanovenia nákladov celoživotného cyklu 
budov; aká je pozícia projektového manažéra v organizačnej štruktúre; či je možné navrhnúť 
optimalizačné metódy stresovému testovaniu voči rizikám a iné. Písomné formy otázok sú prílohou 
inauguračného spisu. 
Po diskusii sa inauguračná komisia odobrala zo zasadnutia VR a doplnila svoje stanovisko o zhodnotenie 
inauguračnej prednášky. 

 
K BODU 4: Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandov 

Dekan fakulty predložil návrh na doplnenie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia v študijných 
programoch technológia stavieb, vodohospodárske inžinierstvo a krajinárstvo (Príloha 3_opraveny). K 
predloženému návrhu neboli zaslané žiadne písomné pripomienky a pripomienky k návrhu neodzneli ani 
v diskusii.  
 
UZNESENIE č. 22 VR/2022 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje všetkými hlasmi doplnenie zoznamu 
školiteľov doktorandského štúdia v študijných programoch technológia stavieb, vodohospodárske 
inžinierstvo a krajinárstvo, prerokované vo Vedeckej rade fakulty 25.11.2022, v zmysle prílohy 
3_opraveny k bodu 4 bez pripomienok. 
 

Priebeh online (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 5: Návrh na vymenovanie doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. za profesorku 

Návrh na vymenovanie doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. za profesorku predložil predseda inauguračnej 
komisie prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. z Katedry technológie stavieb 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 inauguračného spisu menovanej, komisia doplnila 
stanovisko, predložené členom Vedeckej rady v písomnej forme, o zhodnotenie inauguračnej prednášky a 
odporučila Vedeckej rade schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Zory Petrákovej, PhD. za profesorku. 
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UZNESENIE č. 23 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Zory 
Petrákovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo 
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..21 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie.......15 

Počet hlasov za ..................................................................... 20 
Počet hlasov proti .................................................................. 0  
Zdržalo sa hlasovania........................................................... 1 
Počet neplatných hlasov:  ................................................... 0 

 
K BODU 6: Rôzne 

 Najbližšie zasadnutie novej Vedeckej rady SvF STU bude až po jej schválení v AS SvF, najskôr 
koncom februára 2023/ začiatkom marca 2023. Členovia VR SvF budú v dostatočnom predstihu 
o tomto termíne informovaní. 

 Dekan poďakoval prítomným členom za pôsobenie vo VR SvF počas uplynulého funkčného 
obdobia; zbilancoval pôsobenie VR SvF počas štyroch rokov a nakoniec zaželal všetkým prítomným 
pekné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov. 

 
Zapísala: Ing. Marcela Maliariková 
 
 
 
Overili:    prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  
 
 
 
 doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. 
         
 
  
 
         prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                predseda Vedeckej rady 
 



 

 
 

 
P Í S O M N Ý   M A T E R I Á L 

na zasadnutie Vedeckej rady fakulty dňa 25.11.2022 k bodu č. 2 
 

Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan fakulty  
 

 

NÁVRH NA ZAČATIE INAUGURAČNÉHO KONANIA 

1. Návrh na udelenie titulu profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania Pozemné stavby 
 

Meno, priezvisko, tituly uchádzača:  doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. Rok narodenia: 1984 
Pracovisko Katedra technických zariadení budov, SvF STU v Bratislave 
Odbor habilitačného konania 
a inauguračného konania Pozemné stavby 

Téma inauguračnej prednášky Sálavé vykurovanie a chladenie pre nízkoenergetické budovy využívajúce  
obnoviteľné zdroje energie  

Inauguračná komisia:    
predseda: 

 
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., SvF STU v Bratislave 

Členovia: prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., SvF TU v Košiciach 
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Fakulta stavební, VUT Brno 
prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD., SvF ŽU v Žiline  

náhradný člen: prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU vo Zvolene 
Oponenti: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., SvF TU v Košiciach 
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave 

náhradný oponent: prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Ústav stavitelství, Fakulta architektury VUT Brno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P Í S O M N Ý     M A T E R I Á L 
na zasadnutie Vedeckej rady fakulty konanej dňa 25.11.2022 – k bodu č. 3 

 
Doplnenie zoznamu školiteľov doktorandského štúdia 

 
 

Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. – zástupca dekana pre vzdelávanie 
Predkladá: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan fakulty 
 

 
 

 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: TECHNOLÓGIA STAVIEB 
doc. Ing. Marek Ďubek, PhD. SvF STU v BA 
 
 
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: VODOHOSPODÁRSKE INŽINIERSTVO, KRAJINÁRSTVO 
doc. Ing. Roman Výleta, PhD.  SvF STU v BA  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

v Bratislave 14.11.2022             
 

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                                                 dekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 

Odbor habilitačného a inauguračného konania:  Stavebníctvo, Pozemné stavby,  
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby 

priradené k ŠO Stavebníctvo 
 

Schválené vo VR STU 22.2.2021, Doplňujúce kritériá schválené vo VR SvF 26.02.2021 
 

Meno, priezvisko, tituly uchádzača: Michal, Krajčík, doc. Ing. PhD. 
Katedra technických zariadení budov 
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Pozemné stavby                Dátum vyhotovenia: 14. 11. 2022 

 

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty  Skutočné 

Prof.  Doc.  

I. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov  
Vzdelávacia činnosť v rozsahu: 
Vysokoškolská učebnica  
 alebo  
učebný text, skriptá (uvádza sa autorský podiel uchádzača): 
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 

 
3 roky po doc.  

1 (3 AH) 
 

2x (3 AH) 
6 

 
3 roky po PhD.   

 - 
 

1 (3 AH) 
3 

 
6 rokov po doc.  

- 
 

2x (8,5 AH; 4,5 AH) 
29 (1 PhD.; 28 Ing.) 

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká aktivita*) 
Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B  

z toho  
výstupy v kategóriách A+, A, A- 
výstupy v kategóriách A+ a A: 

 
30 (10) 

 
10 (5) 
4 (2) 

 
15 (5) 

 
6 (3) 
2 (1) 

 
80 (36) 

 
38 (22) 
24 (18) 

III: Ohlasy na publikačnú alebo umeleckú aktivitu*) 
Ohlasy spolu  

z toho:  
Ohlasy registrované vo WoS alebo SCOPUS: 

 
30 (10) 

 
10 (4)   

 
15 (5) 

 
6 (2) 

 
364 (294) 

 
341 (286) 

IV. Vedecká škola  
Výchova doktorandov: 

(skončený/po dizertačnej skúške): 
Účastník/vedúci výskumného alebo umeleckého projektu:   

 
2  

1/1 
4/1 

 
- 
- 

2/0 

 
3  

1/2 
6/2 

V. Doplňujúce kritériá**) 

V.1 Doplňujúce kritériá povinné 
Prednášky na konferenciách 
        z toho vo svetovom jazyku 
Posudky, recenzie 
 

V.2 Doplňujúce kritériá odporúčané 
Projekty (v zátvorke uviesť počet realizovaných) 
Expertízna vedecko-odborná činnosť 
Členstvo v medzinárodných profesijných alebo vedeckých 
organizáciách 
Technická normalizácia (účasť v komisiách, tvorba normy...) 
Zahraničná stáž (mimo ČR) 

 
 

15 
5 

15 
 
 

10 
15 
2 
 

2 
2 

 
 

7 
2 
3 
 
 

4 
5 
1 

 
1 
1 

 
 

51 
26 

108 
 
 

5 (5)  
25 
3 

 
1 
8 

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov. 
**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt ohľadom na špecifiká odboru HaI konania. 
 

Kategorizácia výstupov: 
A+ publikácia v časopise Q1 alebo Q2,  monografia alebo kapitoly v monografii v MRV, medzinárodný patent 

A publikácia v časopise Q3 alebo Q4, monografia alebo kapitoly v monografii v V-CVTI, realizované inžinierske dielo ocenené na 
medzinárodnej úrovni 

A- ostatné publikácie vo WoS alebo SCOPUS, publikácia v zborníku1), národný patent, vedecká monografia alebo kapitola v 
monografii v zahraničnom vydavateľstve, ktorá nie je zaradená v A+ a A 

B ostatné recenzované publikácie v časopisoch, publikácie v zborníkoch z medzinárodnej konferencie, vedecká monografia alebo 
kapitola v monografii v domácom vydavateľstve, úžitkový vzor 

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS alebo SCOPUS. 
1) príspevok v zborníku vydanom v CRC Press, IOP science, IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE, ASCE, FIG, IAG, ISPRS, .... aspoň 5 citácií vo WoS 

alebo SCOPUS 


