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2010 – 2013 /KBKM/Betónové prvky, C, 2 h/t
2014 – 2015/ KBKM/Železobetónové nosné prvky, C, 2 h/t
od 2016 / KBKM/Betónové nosné prvky, C, 3 h/t
2014 - 2015 / KBKM/Murované konštrukcie budov, C, 2 h/t
od 2016 / KBKM/Murované stavby a rekonštrukcie, C, 2 hod. /t
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2011 – 2015 / KBKM/Železobetónové nosné sústavy, C, 2 h/t
od 2015 / KBKM/Betónové konštrukcie 1, C, 2 h/t
2014 - 2018 / KBKM/Rekonštrukcie betónových stavieb, C, 1/t
od 2014 / KBKM/Ateliér. tvorba 3, 4, Bc. práca-PSA
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 betónové konštrukcie/statika
 učebnica - 1 ks /9,246 AH/ACA
 skriptá - 1 ks /9,69 AH/BCI ; 1 ks /6,8 AH/BCI

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)

Ivan Hollý

vrátane rozsahu
(autorské hárky) a
kategórie evidencie
(napr. AAB, podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu

 celkový počet - 67
 z toho domáce/zahraničné –0/67
 z toho SCI - 0/57

Priebeh habilitácie
Oponenti habilitačnej
práce
Predseda habilitačnej
komisie
Členovia habilitačnej
komisie
Oponentské posudky

Dátum, čas a miesto
konania habilitačnej
prednášky a
dátum, čas a miesto
konania obhajoby
habilitačnej práce §1
ods. 14
Návrh habilitačnej
komisie s
odporúčaním udeliť
alebo neudeliť titul
docent v odbore
habilitačného konania
a inauguračného
konania
Zloženie vedeckej
rady, ktorá
prerokovala návrh na
udelenie titulu
„docent“
Rozhodnutie príslušnej
vedeckej rady, vrátane
jeho odôvodnenia, ak
sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady, ktorá o žiadosti
rozhodovala
Dátum a dôvod

 prof. Ing. RostislavDrochytka, CSc., MBA, dr. h. c., VUT v Brne
 doc. Ing. Peter Koteš, PhD., SvF ŽU v Žiline
 doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
 prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD., SvF STU Bratislava
 prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., SvF ŽU v Žiline
 doc. Ing. Marián Rovňák, CSc., Stavebná fakulta TU Košice
 doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D., VUT v Brne
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Holly_Drochytka.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Holly_Foglar.pdf
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https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Holly_S.pdf

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

UZNESENIE č. 2 VR/2021
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu docent
Ing. Ivanovi Hollému, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov prítomných členov VR s
oprávnením hlasovať.

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_februar_2021.pdf
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