doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. - vymenúvacie konanie
Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 4 ods. 10 a § 5a
vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Dátum doručenia
žiadosti
o vymenovanie za
profesora
Dátum, od ktorého je
inauguračné konanie
prerušené a lehotu,
v ktorej majú byť
odstránené
nedostatky žiadosti
Názov študijného
odboru, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Téma inauguračnej
prednášky



Ivona Škultétyová

 12.02.2018

 -

 5.1.6 vodné stavby
 Integrované nakladanie s odpadmi
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)
Údaje o publikačnej
činnosti (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

 doc. RNDr. PhD.





-

1960
2010 - docent v odbore vodné hospodárstvo
1994 - PhD. v odbore 36-05-9 zdravotnícko-technické stavby
1984 - RNDr. v odbore geografia a kartografia
1984 - II. stupeň VŠ v odbore geografia a kartografia

 1984 doteraz - SvF STU Bratislava
Katedra ZEI, SvF STU Bratislava/od 1984 cvičenia, od 2008 aj prednášky z predmetov:
 Solid Waste Management, Environmental Engineering, Životné prostredie, Biodegradácia
území , Odpadové hospodárstvo, Sanácie starých záťaží , Environmentálne inžinierstvo,
Rekultivačné zásahy v krajine, Hygiena život. prostredia, Ateliérový projekt III, Životné
prostredie a hygiena ŽP, Hygiena miest, Základy environmentálneho inžinierstva, Sanácie
environmentálnych záťaží
 Vodné stavby a vodné hospodárstvo/odpadové hospodárstvo

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






monografia - 2 ks/ 8,996 AH, 8,053 / AAB
učebnica – 1 ks/ 3,059 AH /ACA
skriptá – 3 ks / 6,434 AH, 3,740 AH, 5,066 AH / BCI
učebný text - 1ks 3,085 AH / BCI

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu
Počet doktorandov:
školených
ukončených

Údaje o oponentoch



Ivona Škultétyová







celkový počet - 76
z toho domáce/zahraničné - 52/24
z toho SCI - 8/5
3 z toho po dizertačnej skúške 2
1 ukončený





Náhradný oponent



prof. Ing. Peter Hlavínek, CSc., MBA, Fakulta stavební VUT Brno
prof. Ing. Jaroslav Pollert, ml., Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
Ing. Peter Belica, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., SvF STU v Bratislave

Predseda inauguračnej
komisie
Členovia inauguračnej
komisie



prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., SvF STU v Bratislave





Náhradný člen



prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, Hornicko‐geologická fakulta VŠB TU Ostrava
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr, Mendelova Univerzita v Brně
Słyś Daniel, prof. dr hab. inż., Department of Infrastructure and Water Management, Faculty
of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Rzeszow University of Technology,
Poland
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava





https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Skultetyova_Belica.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Skultetyova_Hlavinek.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Skultetyova_Pollert.pdf



11.05.2018 o 9.00 hod. v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie.



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

Oponentské posudky

Dátum, čas a miesto
konania inauguračnej
prednášky §4 ods.10
Návrh inauguračnej
komisie
s odporúčaním
schváliť/neschváliť
návrh na vymenovanie
za profesora v odbore
Zloženie vedeckej
rady, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora
Rozhodnutie vedeckej
rady SvF STU, vrátane
jeho odôvodnenia, ak
sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady SvF STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala
Zloženie vedeckej rady
STU, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora

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

UZNESENIE č. 24 VR/2018
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc.
RNDr. Ivony Škultétyovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 5.1.6 vodné stavby
väčšinou hlasov.



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencia_VR_maj_2018.pdf

 VR STU
 http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala
Rozhodnutie vedeckej
rady STU, vrátane jeho
odôvodnenia, ak sa
vypracúva, a lehotu na
prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Kontaktná adresa
inauguranta



Ivona Škultétyová

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencia_13_6_2018.pdf

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Protokol_13_6_Skultetyova.pdf

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra ZEI, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
 ivona.skultetyova@stuba.sk

