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Jana Frankovská (Vendleková)
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 -

 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 Spoľahlivosť navrhovania geotechnických konštrukcií
Údaje z profesijného životopisu:

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

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)

Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
zameraní
Zoznam prác - § 4 ods.
2 písm. f)

 Doc. Ing. PhD.
 1963
 2012 - docent v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 1993 - PhD. v odbore Mechanika pevných a poddajných telies a prostredí
 1987 - Ing. v odbore Konštrukcie a dopravné stavby
 3 certifikáty z medzinárodných kurzov na prieskum, navrhovanie a výstavbu hlbinných
geologických úložísk rádioaktívnych odpadov; 2005 vo Švajčiarsku, v 2006 v Belgicku, 2008
v USA
 2009 doteraz - Stavebná fakulta STU v Bratislave
 1993-2009 - ŠGÚDŠ Bratislava
 1992-1993 - SAV Bratislava
 2009-2011 Inžinierska geológia/cvičenia/6 hod. týždenne
 2010-2013 Mechanika zemín a zakladanie stavieb/cvičenie/ 6 hod. týždenne
 2012, 2015 Geotechnické konštrukcie /prednášky/2 hod týždenne
 2012, 2014 Zakladanie stavieb/cvičenia/2 hod. týždenne
 2010-doteraz Soil mechanics and foundation/prednášky+cvičenia/2+2 hod. týždenne
 2012-doteraz Mechanika zemín a zakladanie stavieb/prednáška/2 hod. týždenne
 2012-doteraz Zakladanie stavieb/prednášky/2 hod. týždenne
 2012-doteraz Special Problems of Geotechnical Engineering/ prednášky /2 hod. týždenne
 2015-doteraz Geotechnical structures /prednášky /2 hod. týždenne
 Geotechnické inžinierstvo

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Frankovska_Priloha_5_Zoznam_prac_final.pdf
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Jana Frankovská (Vendleková)
monografia - 3 ks /6,5 AH/AAB; 3,24 AH/BAB; 3,02 AH/BAB
učebnica - 1 ks /3,12 AH/ACB
skriptá 1 ks /3,24 AH/BCI
celkový počet 168
z toho domáce/zahraničné - 79/89
z toho SCI 72
4
1

Údaje o oponentoch

 prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Stavebná fakulta ČVUT Praha, ČR
 prof. Ing. Marián Marschalko, PhD., Hornicko-geologická fakulta VŠB TU Ostrava, ČR
 prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Predseda inauguračnej
komisie
Členovia inauguračnej
komisie

 prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Oponentské posudky
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Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady SvF STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala

 prof. Ing. Ivo Herle, PhD., Stavebná fakulta TU Dresden, Nemecko
 prof. Ing. Mirko Matys, PhD., dôchodca, člen Českého a slovenského regionálneho
komitétu Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku zemín a geotechnické
inžinierstvo
 Ing. Ivan Janotka, DrSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava



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



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



24.2.2017 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

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

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

UZNESENIE č. 10 VR/2017
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany
Frankovskej, PhD., za profesorku v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby všetkými hlasmi.



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_VR_februar_2017.pdf
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Jana Frankovská (Vendleková)



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/Prezencna_listina_1
5.3.2017_web.pdf



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zaverecny_protokol
_15.3.2017_doc._Frankovska.pdf
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