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Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Marek Ďubek 

Dátum doručenia 
žiadosti o habilitačné 
konanie 

22.02.2021 

Dátum, od ktorého je 
habilitačné konanie 
alebo inauguračné 
konanie prerušené 
a lehotu, v ktorej majú 
byť odstránené 
nedostatky žiadosti 

- 

Názov odboru 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 

 stavebníctvo 

Názov habilitačnej 
práce  

ALTERNATÍVNE DETEGOVANIE A USMERŇOVANIE VLÁKIEN VO VLÁKNOBETÓNE 

Údaje z profesijného  životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 Ing., PhD. 

Rok narodenia  1984 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2013 – PhD. v odbore 5.2.8 Stavebníctvo – Technológia stavieb 
 2009 – Ing. v odbore 5.2.8 Stavebníctvo – Realizácia stavieb 
 2007 – Bc. v odbore5.1.4 pozemné stavby 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore stavebníctvo, STU USZ Bratislava 
 Školenie stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov, ÚSE Bratislava 
 Akreditovaný vzdelávací program klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie 

stavebných prác – doplnenie a prehĺbenie znalostí, CENEKON spol. s.r.o. Bratislava 
Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 2009 doteraz – SvF STU Bratislava 
 2015 doteraz – znalecká organizácia, ÚSE Bratislava 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

KTES: 
 2009-2013/KTES/Záverečná práca/cvič. 
 2014-2021/Bakalárska práca/cvič. 
 2011-2013/Seminár k záverečnej práci/cvič. 
 2014-2021/Technologický projekt/cvič. 
 2014-2021/Technologický projekt I/cvič. 
 2014-2021/Technologický projekt 2/cvič. 
 2014-2021/Diplomová práca/cvičenia/cvič. 
 2009-2013/Použitie počítačov pri STP/cvič. 
 2014-2021/Aplikácia informačných technológií v STP /cvič. 
 2009-2021/Zariadenie staveniska/cvičenia/cvič. 
 2010-2011, 2013-2015,2018-2021/Stavebno-technologické projektovanie /cvič. 
 2012-2021/Technológia stavebných procesov 2/cvič. 
 2012-2021/Technológia stavebných procesov 2/predn. 
 2015-2016/Náklady a ceny v stavebníctve/cvič. 
 2015/Realizácia stavieb/cvič. 
 2016-2021/Ekonomika stavebníctva/predn. 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Marek Ďubek 

 2015-2021/Exkurzia /cvič. 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Technológia stavieb – nedeštruktívne skúšobníctvo, stavebno-technologické 
projektovanie 

Údaje o publikačnej 
činnosti 
vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a 
kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z. z.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

 monografia – 1 ks /3,7 AH/AAA 
 učebnica – 0 ks 
 skriptá – 1 ks / 4,2 AH / BCI 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet – 22 
 z toho domáce/zahraničné – 0/22 
 z toho SCI – 0/14 

Priebeh habilitácie  

Oponenti habilitačnej 
práce 
 

náhradný oponent 

 prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU v Bratislave 
 doc. Ing. Vít Motyčka, PhD., Fakulta stavební VUT Brno 
 doc. Ing. Ján Slašťan, CSc., Strabag Bratislava 
 prof. Ing. František Schlosser, PhD., dôchodca 

Predseda habilitačnej 
komisie  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., SvF STU v Bratislave 

Členovia habilitačnej 
komisie  
 

náhradný oponent 

 prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., SvF TUKE v Košiciach 
 prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD., SvF ŽU v Žiline 
 Ing. Peter Matiašovský, CSc., ÚSTARCH SAV Bratislava 
 doc. Ing. Pavel Svoboda, PhD., Fakulta stavební ČVUT Praha 

Oponentské posudky 
 

 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Dubek_Benko.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Dubek_Motycka.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Dubek_Slastan.pdf 

Dátum, čas a miesto 
konania habilitačnej 
prednášky a  
dátum, čas a miesto 
konania obhajoby 
habilitačnej práce §1 
ods. 14 

 16. 9. 2021 o 11:00 hod., online formou prostredníctvom Google Meet 

Návrh habilitačnej 
komisie s 
odporúčaním udeliť 
alebo neudeliť titul 
docent v odbore 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania 

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
udelenie titulu 
„docent“  

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

Rozhodnutie príslušnej 
vedeckej rady, vrátane 

UZNESENIE č. 31 VR/2021 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Marek Ďubek 

jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §2 ods.2  

docent Ing. Marekovi Ďubekovi, PhD., v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania stavebníctvo všetkými hlasmi prítomných členov VR s 
oprávnením hlasovať. 
 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_september_2021.pdf 

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 
 

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od  15.11.2021 

Kontaktná adresa 
habilitanta 

Stavebná fakulta SvF STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb,  
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 

 

 


