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(rodné priezvisko) Andrea Zuzulová (rod. Ďurišová) 

Dátum doručenia 
žiadosti o habilitačné 
konanie 

13.11.2020 

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

 - 

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

 inžinierke konštrukcie a dopravné stavby 

Názov habilitačnej 
práce  

INOVATÍVNE RIEŠENIA V SYSTÉMOVOM PRÍSTUPE NAVRHOVANIA CEMENTOBETÓNOVÝCH 
VOZOVIEK 

Údaje z profesijného  životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 Ing., PhD. 

Rok narodenia  1978 
Údaje o 
vysokoškolskom 
vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a  

 2007 – PhD. v odbore 36-02-9 Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 
 2001 – Ing. v odbore 30-00 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – zameranie 30-30 

Cesty a letiská 

absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

 2019 - Odborné minimum v oblasti znaleckej činnosti, Znalecký ústav, STU v Bratislave 
 2013 – 2014 zahraničná stáž Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of 

Civil Engineering, PL 
 2004 - EU Program – Leonardo da Vinci -PARNONE (builder) LIMITED, 73 Hollywood Way, 

Essex, UK 
Údaje o priebehu 
zamestnaní  

 2004 doteraz - SvF STU Bratislava 
 2002 – 2004 – doktorandské štúdium na SvF STU Bratislava 
 2001 – PIO Keramo projekt, statik 

a priebehu 
pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 2004 – 2018/KDOS/Mechanika vozoviek, C, 2h/t 
 2004 – 2016/KDOS/Letiská, C, 2h/t 
 2004 – 2010/KDOS/Technológie inžinierskych stavieb, C, 2h/t 
 2007 – 2014/KDOS/Vybrané state z letísk, C, 2h/t 
 2009 – 2019/KDOS/Vybrané state z DS, C, 1h/t 
 2010 – 2018/KDOS/Diagnostika a rekonštrukcie DS, C, 2h/t 
 2010 – 2016/KDOS/Dopravné staviteľstvo, C, 2h/t 
 2010 – 2016/KDOS/Projekt 2 – Dopr. infraštruktúra, C, 2h/t 
 od 2010/KDOS/Dopravná environmentalistika, C, 2h/t 
 2011 – 2014/KDOS/Železnice, C, 2h/t 
 2011 – 2016/KDOS/Navrhovanie a realizácia DS, C, 2h/t 
 2011 – 2015/KDOS/Experimentálne overovanie, P+C, 3h/t 
 2018 – 2020/KDOS/Stavba pozemných komunikácií, C, 2h/t 
 2013 – 2016/KDOS/Dopravné staviteľstvo, P, 2h/t 
 od 2013/KDOS/Dopravná environmentalistika, P+C, 2h/t 
 od 2013/KDOS/Letiská a terminály, P, 2h/t 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Andrea Zuzulová (rod. Ďurišová) 

 od 2019/KDOS/Diagnostika a rekonštrukcie, P, 2h/t 
 od 2019/KDOS/Mechanika vozoviek, P, 2h/t 
 od 2020/KDOS/Stavba pozemných komunikácií, P, 2h/t 
 od 2020/KDOS/Navrhovanie a realizácia DS, P, 2h/t 
 od 2020/KDOS/Vybrané state z dopr. stavieb, P, 2h/t 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 dopravné stavby 

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 

 učebnica – 1ks/ 4,43 AH/ ACD 
 skriptá – 1ks/4,8 AH/BCI 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet – 17 
 z toho domáce/zahraničné – 11/6 
 z toho SCI – 7 

Priebeh habilitácie  

Oponenti habilitačnej 
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náhradný oponent 

 prof. Ing. František Schlosser, CSc. – dôchodca 
 doc. Ing. Ján Mandula, PhD., SvF TU Košice 
 Ing. Vladimír Chupík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno 
 Ing. Igor Ruttmar, PhD., TPASp. z o. o, Poľsko 

Predseda habilitačnej 
komisie  prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., SvF STU Bratislava 

Členovia habilitačnej 
komisie  

 
náhradný člen 

 prof. Ing. Ján Čelko, CSc., SvF ŽU v Žiline 
 doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc., SvF TU Košice 
 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., Fakulta Stavební, VŠB – TU Ostrava 
 Ing. Pavol Kováčik, PhD. MBA, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Bratislava 

Oponentské posudky 
 

 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zuzulova_Schlosser.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zuzulova_Chupik.pdf 
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zuzulova_Mandula.pdf 

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

 15.04.2021 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/Zuzulova_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   
 



Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko) Andrea Zuzulová (rod. Ďurišová) 

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

UZNESENIE č. 18 VR/2021 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 
docentka Ing. Andrei Zuzulovej, PhD., v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby všetkými hlasmi 
prítomných členov VR s oprávnením hlasovať. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_maj_2021.pdf 

Dátum a dôvod 
skončenia 
habilitačného konania 
 

udelením titulu docent povereným rektorom STU s účinnosťou od  14.06.2021 

Kontaktná adresa 
habilitanta 

Katedra dopravných stavieb 
Stavebná fakulta STU v Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava  
e-mail:andrea.zuzulova@stuba.sk 

Ďalšie údaje 
o priebehu 
habilitačného konania 

 

 


