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 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

 Vplyv zosuvov na projektovanie a výstavbu dopravných stavieb
Údaje z profesijného životopisu:

Akademické tituly,
vedecko-pedagogické
tituly, vedecké
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absolvovanom ďalšom
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 doc., RNDr., PhD.






1963
2009 - docent v odbore Vodné stavby
2002 - PhD. v odboreInžinierska geológia
1987 - RNDr. v odbore Inžinierska geológia, hydrogeológia, užitá geofyzika
-

Údaje o priebehu
zamestnaní a




1992- doteraz - SvF STU Bratislava
1988-1992 Dopravoprojekt Bratislava

priebehu pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)






2005- doteraz KGTE/ Inžinierska geológia, prednášky, 1992- doteraz cvičenia
2005- doteraz KGTE/ Geológia, prednášky, 1992 - doteraz cvičenia
2015-doteraz KGTE/ Geológia a geomorfológia, prednášky
2008 - doteraz KGTE/ Inžinierska geológia a mechanika hornín, prednášky, cvičenia 1992doteraz
2011-doteraz KGTE/ Inžinierska geológia a hydrogeológia, prednášky a cvičenia
2005-2011 KGTE/ Hydrogeológia prednášky a cvičenia
1992-2012 KGTE/ Špeciálnainžinierskageológia a hydrogeológia, prednášky a cvičenia
2019 - KGTE/ Environmentálnageotechnika - prednášky
2020- KGTE/ Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb
2020 - KGTE/ Rekonštrukcie v geotechnike








Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
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 Inžinierska geológia, hydrogeológia, stavebná geológia, geotechnika
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(rodné priezvisko)
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skriptá - 3 ks /6,5 AH, 7,6 AH, 9,8 AH/BCI





celkový počet - 66
z toho domáce/zahraničné –37/29
z toho SCI - 41




6
2 ukončených






prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D., VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Marián Drusa, PhD, SvF ŽU v Žiline
Ing. Jan Novotný, CSc., Česká geologická služba v Prahe
RNDr.PavelLiščák,CSc., ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra



prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., SvF STU Bratislava




prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., PF UK Bratislava
prof. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., C.Eng., MICE, Fakulta stavební ČVUT Praha
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, PhD., FAST Ostrava




https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kopecky_Drusa.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kopecky_Marschalko.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kopecky_Novotny.pdf



20.11.2020 o 9.20 hod., online formou prostredníctvom Google Meet

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




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

UZNESENIE č. 29 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. RNDr.
Miloslava Kopeckého, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov prítomných členov VR
oprávnených hlasovať.

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 lehoty na
prípadné opätovné
podanie žiadosti podľa
§6 ods.6 Vyhlášky
Dátum a dôvod
skončenia
inauguračného
konania
Kontaktná adresa
inauguranta

Miloslav Kopecký
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_november_2020.pdf




VR STU
https://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/Prezencia_07_12_2020.pdf

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Protokol_07_12_2020_Kopecky.pdf

udelením titulu profesor prezidentkou SR s účinnosťou od 22.04.2021



Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Katedrageotechniky, Radlinského 11, 810 05 Bratislava,
miloslav.kopecky@stuba.sk, 0948401475

