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 Ing., PhD. 

Rok narodenia  1985 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2013 – PhD. v študijnom programe Vodohospodárske inžinierstvo 
 2009 – Ing. v študijnom programe Krajinné inžinierstvo 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní  2008 – Štátna skúška v Ekonomika stavebného podniku 

Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 2013 – doposiaľ - SvF STU v Bratislave, KVHK (Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný 
asistent) 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Pracovisko: KVHK, SvF STU Bratislave 
 2010 - 2021 Hydrológia, 
 2010 - 2018 GIS vo vodnom hospodárstve, 
 2013 - 2021 Vodné hospodárstvo, 
 2017 - 2021 Integrovaný manažment povodia, 
 2016 - 2018 Odhad a manažment povodňového rizika, 
 2016 - 2021 Projekt 2, 
 2021 - River Basin Management, 
 2021 - Water resources management, 
 2010 - 2021 Výučba v teréne, 
 2021 Ateliér z krajinného plánovania 1, 
 2021 Ateliér z krajinného plánovania 2, 
 2021 Ateliér z krajinného plánovania 3, 
 2014 - 2018 Ateliérový projekt 3, 
 2016 - 2019 Projekt 3, 
 od 2015 Bakalárske práce, 4 obhájené práce, 
 od 2015 Diplomové práce, 6 obhájených prác. 
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(autorské hárky) a 
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(napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
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1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

 monografia: AAB 1 ks 
 učebnica: 0 ks 
 kriptá a učebné texty: BCI 2 ks /4,253 AH 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 88 
 z toho domáce/zahraničné - 12/9 
 z toho SCI domáce/zahraničné - 8/59 
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Oponentské posudky 
 

 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Vyleta_Pekarova.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Vyleta_Lapin.pdf  
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Vyleta_Skvarenina.pdf  

Dátum, čas a miesto 
konania habilitačnej 
prednášky a  
dátum, čas a miesto 
konania obhajoby 
habilitačnej práce §1 
ods. 14 

 17.02.2022 o 10:00 hod., online formou prostredníctvom Google Meet 
 

Návrh habilitačnej 
komisie s 
odporúčaním udeliť 
alebo neudeliť titul 
docent v odbore 
habilitačného konania 
a inauguračného 
konania 

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

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
udelenie titulu 
„docent“  

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

Rozhodnutie príslušnej 
vedeckej rady, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak 
sa vypracúva, a lehotu 
na prípadné opätovné 

UZNESENIE č. 1 VR/2022 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 
docent Ing. Romanovi Výletovi, PhD., v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania krajinárstvo väčšinou hlasov prítomných členov VR s 
oprávnením hlasovať. 
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predloženie žiadosti 
podľa §2 ods.2  
Prezenčná listina zo 
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rady, ktorá o žiadosti 
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https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_februar_2022.pdf 

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 
 

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou od  11.04.2022 

Kontaktná adresa 
habilitanta 

Stavebná fakulta SvF STU v Bratislave, Katedra vodného hospodárstva krajiny,  
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 

 

 


