
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, 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) Jaroslav Sandanus 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora 

 21.02.2022 

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 

 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

Téma inauguračnej 
prednášky  Teoretické a konštrukčné problémy nosných sústav z materiálov na báze dreva  

 Údaje z profesijného životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia  1965 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a 

 2011 – doc. v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)  
 2005 – PhD. v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb  
 1988 – Ing. v odbore IKDS 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní  2006 – Pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov podľa štandardov IGIP 

Údaje o priebehu 
zamestnaní a   1988 doteraz – SvF STU v Bratislave 

priebehu pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 2010 doteraz /SvF STU/Drevené konštrukcie  
 2010 doteraz /SvF STU/Drevené nosné sústavy  
 2010 doteraz /SvF STU/Vybrané state z drevených konštrukcií 
 ďalšie predmety sú uvedené v Prehľade pedagogickej činnosti 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 Konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb – teória a navrhovanie nosných drevených a 
oceľových konštrukcií. 

 Diagnostika a rekonštrukcie drevených konštrukcií. 
Zoznam prác - § 5 ods. 
2 písm. f) 

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



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Jaroslav Sandanus 

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 

 
 skriptá – 2 ks /3,86 AH a 4,33 AH  
 vedecké články v časopisoch kategórie A+, A, A- – 12 ks  
 vedecké články v časopisoch kategória B – 35 

Ohlasy na vedeckú 
alebo umeleckú prácu 

 celkový počet – 38  
 z toho domáce/zahraničné – 3/35  
 z toho SCI – 3/35 

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

 10 školených 
 6 ukončených 

  

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. Jaroslav Halvoník, PhD., SvF STU Bratislava – odbor inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby; zamestnanec vysokej školy , na ktorej sa inaugurácia uskutočňuje 
Členovia inauguračnej komisie: 
 prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. , Fakulta stavební VUT Brno – odbor Konstrukce a 

dopravní stavby; zahraničný odborník 
 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., SvF TU Košice – odbor Inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby 
 prof. Ing. Antonín Lokaj, PhD., Fakulta stavební VŠB TU Ostrava – odbor Stavební inženýrství; 

zahraničný odborník 
Náhradný člen: 
 prof. Ing. Anton Osvald, CSc., Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline – odbor 

Požiarna bezpečnosť stavieb 
Oponenti: 
 prof. Ing. Josef Vičan, CSc., SvF ŽU v Žiline – odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
 prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., SvF TU Košice – odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné 

stavby 
 prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Drevárska fakulta TU Zvolen – odbor drevárstvo 
Náhradný oponent: 
 prof. Ing. Jozef Lapos, PhD. (dôchodca) – odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

Oponentské posudky https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sandanus_Kvocak.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sandanus_Vican.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Sandanus_Stefko.pdf 

Dátum, čas a miesto 
konania inauguračnej 
prednášky  

 27.05.2022 o 9.10 hod. v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Jaroslav Sandanus 

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

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

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 

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

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

UZNESENIE č. 11 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Jaroslava Sandanusa, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby väčšinou hlasov prítomných členov VR 
oprávnených hlasovať. 

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_05_2022.pdf 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Jaroslav Sandanus 

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 

 VR STU 
 https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-

radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840   

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencia_20_06_2022.pdf 

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

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Protokol_20_06_2022_Sandanus.pdf 

Dátum a dôvod 
skončenia 
inauguračného 
konania 

 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

SvF STU v Bratislave, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Radlinského 11, 81005 
Bratislava, jaroslav.sandanus@stuba.sk , 0904659043 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


