Doc. Ing. Milan Čistý, PhD. - vymenúvacie konanie
Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 4 ods. 10 a § 5a
vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Dátum doručenia
žiadosti
o vymenovanie za
profesora
Dátum, od ktorého je
inauguračné konanie
prerušené a lehotu,
v ktorej majú byť
odstránené
nedostatky žiadosti
Názov študijného
odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Téma inauguračnej
prednášky

 Milan Čistý

 24.2.2015

 -

 5.1.6 vodné stavby
 Hydroinformatika vo vodnom hospodárstve krajiny
Údaje z profesijného životopisu:

Akademické tituly,
vedecko-pedagogické
tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia
Vysokoškolské
vzdelanie a ďalší
akademický rast
Ďalšie vzdelávanie

 Doc. Ing. PhD.
 1957

•
•
•

2002 - docent v odbore Hydrológia a vodné hospodárstvo
1991 - PhD. v odbore Meliorácie
1981 - Ing. v odbore Vodné hospodárstvo a vodné stavby
Rôzne informatické kurzy, letná škola geoštatistiky v rámci konferencie geoEnviro 2014,
samoštúdium

Priebeh zamestnaní

•
•

1994 - doteraz SvF STU Bratislava
1981-1994 Pôdohospodársky projektový ústav

Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)

•
•
•
•
•
•
•

1994 – 1996 / Automatizácia inžinierskych prác / cvičenia/ 3h/t
1994 – 1998 /Počítačová podpora projektovania/ cvičenia/ 3h/t
1996 – 2009 / Malé vodné nádrže/ prednášky /cvičenia /2/1h/t
1997 – 2009 / Vodohospodárske stavby prednášky /cvičenia /2/2h/t
2001 - doteraz / Stavby vodného hospodárstva krajiny / prednášky /cvičenia /2/2h/t
2005 – 2010 / CAD systémy v krajinnom inžinierstve / cvičenia/ 3h/t
2005 – doteraz / CAD systémy v environmentálnom inžinierstve
I, II / cvičenia/ 3h/t
2005 – doteraz / Využitie CAD a GIS pri tvorbe a ochrane krajiny / prednášky /cvičenia
/2/2h/t
2006 – doteraz / Integrovaný manažment povodia / 1/2 cvičenia 2h/t
2006 – doteraz/ Projektová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny / cvičenia/ 3h/t
2009 – doteraz / Hydrology and Water Resources Management / 1/4 prednášky /cvičenia
/2/2h/t
2009 – doteraz / Poldre a malé vodné nádrže/ prednášky /cvičenia /2/1h/t
2011 – doteraz / River Basin Management/ 1/4 prednášky /cvičenia /2/2h/t
2014 - doteraz/ Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve / prednášky /cvičenia
/2/2h/t

•
•
•
•
•
•
•

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
zameraní

Zoznam prác - § 4 ods.
2 písm. f)

 Milan Čistý






Závlahy
Malé vodné nádrže
Distribučné systémy pre rozvod vody
Hydropedológia
Hydroinformatika

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/cisty_zoznam_prac.pdf

Údaje o publikačnej
činnosti (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu
Počet doktorandov:
školených
ukončených

•
•
•

monografia - 1 ks /6,549 AH/AAB
učebnica - 1 ks /7,669 AH/ACB
skriptá - 7 ks /12,992 AH; 8,955 AH; 4,159 AH; 8,613 AH; 24,422 AH; 14,777 AH/BCI

•
•
•

celkový počet - 52
z toho domáce/zahraničné - 13/39
z toho SCI domáce/zahraničné - 0/34

•
•

6
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Priebeh vymenúvacieho konania
Údaje o oponentoch

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., Fakulta stavební VUT Brno
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., VÚVH Bratislava
náhradný oponent:
Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Predseda inauguračnej
komisie
Členovia inauguračnej
komisie

 prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., SvF STU Bratislava

Oponentské posudky

Dátum, čas a miesto
konania inauguračnej
prednášky §4 ods.10
Návrh inauguračnej
komisie
s odporúčaním
schváliť/neschváliť
návrh na vymenovanie
za profesora v odbore
Zloženie vedeckej
rady, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora
Rozhodnutie vedeckej
rady SvF STU, vrátane
jeho odôvodnenia, ak
sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2

RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV, Bratislava
prof. Ing. Miloš Starý, CSc., Fakulta stavební VUT Brno
prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD., TU Zvolen, Lesnícka fakulta
náhradný člen: prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Dumbrovsky.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Huska.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Rehak.pdf
 19.6.2015 o 9.50, zasadačka SvF STU v Bratislave, Radlinského 11, 1. poschodie



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Stanovisko.pdf



VR SvF STU http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641

UZNESENIE č. 12 VR/2015
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. Ing.
Milana Čistého, PhD., za profesora v študijnom odbore 5.1.6 vodné stavby všetkými hlasmi.

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady SvF STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala
Zloženie vedeckej rady
STU, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala
Rozhodnutie vedeckej
rady STU, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa
vypracúva, a lehotu na
prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Kontaktná adresa
inauguranta

 Milan Čistý
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencka_VR19_6_2015.
pdf
 VR STU
 http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840


https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Prezencna_listin
a_28_10_2015_web.pdf



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Cisty_Zaverecny_prot
okol_28_10_2015.pdf

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra vodného hospodárstva krajiny, Radlinského 11,
813 68 Bratislava
 milan.cisty@stuba.sk

