
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. – vymenúvacie konanie  
Údaje v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. 

Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Daniel Kalús 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora 

 09.03.2023 

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

 - 

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

 Pozemné stavby 

Téma inauguračnej 
prednášky  Výskum kombinovaných stavebno-energetických systémov 

 Údaje zo štruktúrovaného životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia  1970 
Vysokoškolské 
vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 2003 – docent v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb 
 1998 – PhD. v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb 
 1993 – Ing. v odbore Pozemné stavby 

Ďalšie vzdelávanie  pedagogické minimum 

Priebeh zamestnaní   od 1993 doteraz – SvF STU Bratislava 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 1993 doteraz /K–TZB SvF/VYKUROVACIE SÚSTAVY 
 1997 doteraz /K–TZB SvF/PREVÁDZKA VYKUROVACÍCH SÚSTAV 
 2006 doteraz /K–TZB SvF/METÓDY VÝSKUMU VO VYKUROVANÍ 
 1997 doteraz /K–TZB SvF/TZB  

Odborné alebo 
umelecké zameranie 

 energetická hospodárnosť a efektívnosť budov 
 kombinované stavebno-energetické systémy 
 vykurovanie veľkopriestorových objektov 

Zoznam prác - § 5 ods. 
2 písm. f) https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zoznam_prac_Kalus.pdf 

Publikačná činnosť 
podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR  
č. 397/2020 Z. z. 

 monografia – 0 ks/0 AH/V1 
 učebnica – 0 ks /0 AH/P1 
 skriptá – 3 ks /5,27 AH, 3,67 AH, 12,25 AH/P1 

Ohlasy na vedeckú/ 
umeleckú prácu 

 celkový počet – 60 
 z toho SCI – 0/41 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Daniel Kalús 

Počet doktorandov, 
ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, 
koľko z nich štúdium 
ku dňu vyhotovenia 
životopisu riadne 
skončili  

 školených – 11 
 ukončených – 4 

  

Údaje o oponentoch a 
členoch inauguračnej 
komisie (podľa §7 
Vyhlášky) meno a 
priezvisko, akademický 
titul a vedecko-
pedagogický titul 
alebo umelecko-
pedagogický titul, 
pracovisko pričom 
vyznačí, ktorý z nich je 
a) zamestnancom 
vysokej školy , na 
ktorej sa inaugurácia 
uskutočňuje 
b) je zahraničným 
odborníkom 
c) pôsobí na vysokej 
škole vo funkcii 
profesora 

Predseda inauguračnej komisie: 
 prof. Ing. Boris Bielek, PhD., SvF STU Bratislava – odbor pozemné stavby; zamestnanec VŠ, 

na ktorej sa inaugurácia uskutočňuje 
Členovia inauguračnej komisie: 
 prof. Ing. Dušan Katunský, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach – odbor pozemné stavby; 

pôsobí na VŠ vo funkcii profesora 
 prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., Fakulta stavební VUT Brno – odbor pozemní stavby; pôsobí na VŠ vo 

funkcii profesora; zahraničný odborník 
 prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline – odbor pozemné stavby; pôsobí 

na VŠ vo funkcii profesora 
Náhradný člen: 
 prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. – odbor pozemné stavby; pôsobí na VŠ vo funkcii 

profesorky 
Oponenti: 
 prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach – odbor pozemné stavby 

– technické zariadenia budov; pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky 
 prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU v Bratislave – odbor pozemné stavby; emeritný 

profesor  
 prof. Ing. Karel Kabele, CSc.,  Fakulta stavební ČVUT v Praze – odbor technická zařízení 

budov; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora; zahraničný odborník 
Náhradný oponent: 
 prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU vo Zvolene – odbor pozemné stavby; 

pôsobí na VŠ vo funkcii profesora 
Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalus_Vranayova.pdf 

Dátum, čas a miesto 
konania inauguračnej 
prednášky  

 

Návrh inauguračnej 
komisie s 
odporúčaním schváliť 
/ neschváliť návrh na 
vymenovanie 
uchádzača za 
profesora v odbore 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania  

 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Daniel Kalús 

Zloženie VR, ktorá 
prerokovala návrh na 
vymenovanie 
profesora, a to v 
rozsahu  meno , a 
priezvisko člena VR, 
jeho akademické 
tituly, vedecko-
pedagogické tituly, 
umelecko-
pedagogické a  
vedecké hodnosti: Ak 
člen VR VŠ nie je 
členom akademickej 
obce tejto VŠ alebo ak 
člen VR fakulty nie je 
členom tejto VŠ, ktorej 
je fakulta súčasťou 
uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto 
člena 

 

Rozhodnutie vedeckej 
rady SvF STU, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §6 ods.2 
Vyhlášky 

 

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

 

Zloženie VR STU, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora, meno a 
priezvisko, akademický 
titul a vedecko-
pedagogický titul 
alebo umelecko-
pedagogický titul, 
vedecké hodnosti. Ak 
člen VR VŠ nie je 
členom akademickej 
obce tejto VŠ alebo ak 
člen VR fakulty nie je 
členom tejto VŠ 
uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto 
člena 

  

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

 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Daniel Kalús 

Rozhodnutie vedeckej 
rady STU, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa 
vypracúva, a lehotu na 
prípadné opätovné 
predloženie žiadosti 
podľa §6 ods.6 
Vyhlášky  

 

Dátum a dôvod 
skončenia 
inauguračného 
konania 

 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

Adresa: Stavebná fakulta STU v Bratislave , Katedra Technických zariadení budov, Radlinského 
11, 810 05 Bratislava 
Mailový kontakt: daniel.kalus@stuba.sk 
Telefonický kontakt: +421 2 5927 4661, +421 915 467 954  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


