ZÁZNAM
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty ŽU v Žiline
konanej dňa 3. 12. 2015

Počet členov vedeckej rady
Počet prítomných členov
Počet ospravedlnených členov

24
22
2

Z celkového počtu 24 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity
v Žiline (ďalej VR SvF UNIZA) bolo prítomných 22 členov, t. j. viac ako 2/3 členov. Podľa
rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola vedecká rada uznášania schopná.
Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie zmien rokovacieho poriadku Vedeckej rady SvF UNIZA na základe kontroly
vnútorných predpisov.
3. Prehľad obhájených dizertačných prác a obhájených projektov dizertačných prác
denných a externých doktorandov SvF UNIZA v roku 2015.
4. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam týkajúcich sa schválenia zloženia
nových odborových komisií doktorandského štúdia a prof. Schlossera za školiteľa.
5. Informácia o zvolených predsedoch a podpredsedoch nových odborových komisií
doktorandského štúdia.
6. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2014/2015.
7. Správa a štúdiu v akademickom roku 2015/2016.
8. Správa o výsledkoch prijímacieho konania na akademický rok 2015/2016.
9. Informácia o výsledkoch Komplexnej akreditácie SvF UNIZA.
10. Rôzne.
Ad 1)
Zasadnutie vedeckej rady (ďalej VR) otvoril jej predseda a dekan SvF UNIZA prof. Ing. Josef
Vičan, CSc. Privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom rokovania. Členom
VR predložil návrh na funkciu skrutátorov - doc. Ing. Danielu Kuchárovú, PhD. a prof. Ing.
Jozefa Melcera, DrSc. V aklamačnom hlasovaní členovia VR SvF UNIZA predložený
program rokovania a návrh na skrutátorov schválili.
Ad 2)
Prof. Vičan informoval, že v čase od 14.10. do 11.11.2015 bola na SvF UNIZA vykonaná
kontrola vnútorných predpisov vydaných podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpisy
boli posudzované z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi a príslušnými

vnútornými predpismi UNIZA. Komisia vydala odporúčanie na zosúladenie Rokovacieho
poriadku VR SvF UNIZA so zákonom VŠ a upraviť v zmysle vydaných odporúčaní.
VR SvF UNIZA schválila, jednomyseľne aklamačným hlasovaním, úpravu Rokovacieho
poriadku VR SvF UNIZA.
Ad 3)
Prof. Komačka uviedol prehľad obhájených dizertačných prác a obhájených projektov
dizertačných prác denných a externých doktorandov SvF UNIZA v roku 2015 podľa
študijných programov. Oboznámil členov VR, že podľa Smernice UNIZA č. 110 v znení
dodatku č. 1, čl. 15 ods. (8) komisia pre obhajobu DP hodnotí obhajobu dizertačnej práce
známkou. Vysvetlil rozdiel hodnotenia pri obhajobe dizertačnej práce a projekte
dizertačnej práce.
Prof. Komačka informoval, že po komplexnej akreditácii bolo SvF UNIZA odňaté právo
udeľovať akademický titul PhD. absolventom doktorandského štúdia v študijnom odbore
5.2.58 súdne inžinierstvo, študijný program súdne inžinierstvo. Externí doktorandi prejdú
na inú súčasť univerzity, a to na Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA.
V diskusii vystúpili prof. Kovařík, prof. Vičan, prof. Katunský, Ing. Vrábel, doc. Drusa.
VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o obhájených dizertačných prácach
a obhájených projektov dizertačných prác denných a externých doktorandov SvF UNIZA
v roku 2015.
Ad 4)
a) Prof. Komačka uviedol, že z dôvodu skončenia funkčného obdobia odborových komisií
pre študijné programy doktorandského štúdia boli na základe návrhu garantov
jednotlivých študijných programov predložené návrhy na zloženie nových odborových
komisií a v zmysle Rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA čl.5 ods. 5) bolo hlasovanie
týkajúce sa schválenia ich zloženia uskutočnené per rollam. Na základe výsledkov
hlasovania per rollam VR SvF UNIZA schválila zloženie odborových komisií
doktorandského štúdia.
b) Prof. Komačka uviedol, že bol podaný návrh na schválenie prof. Ing. Františka
Schlossera, CSc. za školiteľa doktorandského štúdia študijných programov technológie
a manažérstvo stavieb a technológia a manažment stavieb. Návrh bol predložený
z dôvodu zachovania kontinuity smerovania a obsahovej náplne doktorandských prác
študentov, ktorým školiteľom bol prof. Ing. František Schlosser, CSc. pred ukončením
svojho pracovného pomeru na SvF UNIZA. V zmysle Rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA
čl.5 ods. 5) bolo hlasovanie uskutočnené per rollam. Na základe výsledkov hlasovania per
rollam, VR SvF UNIZA schválila prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. za školiteľa
doktorandského štúdia študijných programov technológie a manažérstvo stavieb
a technológia a manažment stavieb.
VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam.
Ad 5)
Prof. Komačka informoval, že na prvom zasadaní nových odborových komisií
doktorandského štúdia boli v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku odborových
komisií doktorandského štúdia na SvF UNIZA zvolení predsedovia a podpredsedovia pre
akreditované študijné programy doktorandského štúdia na SvF UNIZA.

VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o zvolených predsedoch a podpredsedoch
odborových komisií pre študijné programy doktorandského štúdia na SvF UNIZA.
Ad 6)
Ing. Šestáková informovala o štátnych skúškach v bakalárskom a inžinierskom štúdiu
v dennej a externej forme. Uviedla prehľad úspešnosti ukončenia bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2014/2015 v jednotlivých študijných
programoch. V diskusii vystúpili prof. Katunský, prof. Vičan.
Prof. Komačka informoval o úspešnosti doktorandského štúdia v dennej a externej forme
v akademickom roku 2014/2015 v jednotlivých študijných programoch.
V diskusii vystúpili prof. Decký, prof. Vičan, prof. Mikolaj, prof. Sága, prof. Čelko, prof.
Kovářík.
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie
v akademickom roku 2014/2015.

správu o výsledkoch vzdelávania

Ad 7)
Ing. Šestáková (Bc., a Ing.) a prof. Komačka (PhD.) informovali o:
- aktuálnom počte študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdium
v dennej a externej forme,
- poklese aktívnych študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu
v dennej a externej forme.
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie správu o štúdiu
2015/2016.

v akademickom roku

Ad 8)
Ing. Šestáková (Bc. a Ing.) a prof. Komačka (PhD.) informovali o:
- počte prijatých študentov,
- počte zapísaných študentov,
- poklese záujmu o denné a externé bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium,
- počte vypísaných tém pre jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia
v kontexte k počtu prihlásených študentov,
- podmienkach prijímacieho konania v roku 2016 na štúdium v akreditovaných študijných
programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ktoré zabezpečuje SvF
UNIZA.
V diskusii vystúpili prof. Sága, prof. Vičan, prof. Čelko, prof. Mikolaj, doc. Tesár.
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie Správu o výsledkoch prijímacieho konania
v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu na akademický rok 2015/2016
a Podmienky prijímacieho konania na rok 2016.
Ad 9)
Prof. Vičan informoval o:
- výsledkoch komplexnej akreditácie SvF UNIZA ako aj UNIZA,
- priznaných právach uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania,
- hodnotení akreditačnej komisie v oblasti výskumu,
- priznaných právach zabezpečovať vzdelávanie v schválených študijných programoch
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.
V diskusii vystúpil prof. Mikolaj.

Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch komplexnej
akreditácie SvF UNIZA.
Ad 10)
Prof. Vičan informoval, že v rámci kontroly vnútorných predpisov, vydaných podľa zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, bolo SvF UNIZA vydané odporúčanie upraviť logo fakulty a skratku
univerzity podľa súčasného jednotného dizajn manuálu v materiáloch:
a)
Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“ na SvF UNIZA.
V diskusii vystúpil prof. Čelko, prof. Decký, prof. Vičan, prof. Mikolaj, prof. Sága, prof.
Komačka.
V diskusii bol podaný návrh na úpravu Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na SvF UNIZA:
 k časti B. Pedagogické aktivity:
 návrh, aby pri kategórií profesor boli potrebné 2 skriptá*
(* jedny skriptá môžu byť nahradené vysokoškolskou učebnicou, t.j.
1 vysokoškolská učebnica a 1 skriptá)
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet členov
24
Počet prítomných členov
19
Počet členov oprávnených hlasovať
19
Hlasovalo
19
Počet kladných hlasov
19
Počet záporných hlasov
0
Zdržal sa hlasovania
0
Schválené.
 návrh, aby pri kategórií profesor boli potrebné 2 skriptá*
(* obidve skriptá môžu byť nahradené vysokoškolskými učebnicami)
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet členov
24
Počet prítomných členov
19
Počet členov oprávnených hlasovať
19
Hlasovalo
19
Počet kladných hlasov
2
Počet záporných hlasov
15
Zdržal sa hlasovania
2
Neschválené.
Následne boli Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „profesor“ po schválenej úprave predložené VR SvF UNIZA na
schválenie formou tajného hlasovania.

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet členov
24
Počet prítomných členov
19
Počet členov oprávnených hlasovať
19
Hlasovalo
19
Počet kladných hlasov
19
Počet záporných hlasov
0
Zdržal sa hlasovania
0
VR SvF UNIZA schválila , tajným hlasovaním, Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritéria na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na SvF UNIZA. Uvedené
kritéria tvoria prílohu k záznamu z rokovania VR SvF UNIZA.
b)
Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF UNIZA a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF UNIZA.
VR SvF UNIZA schválila, jednomyseľne aklamačným hlasovaním, úpravu Všeobecných
kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF UNIZA a konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF UNIZA.
VR SvF UNIZA vydala podporné stanovisko Slovenskej komore stavebných inžinierov, aby
oprávnenie na výkon regulovaných činností (autorizovaný inžinier, stavbyvedúci, stavebný
dozor) mohli dostať len uchádzači s adekvátnym vzdelaním.
Rokovanie ukončil predseda Vedeckej rady SvF UNIZA prof. Vičan. Poďakoval prítomným
členom vedeckej rady za ich účasť a spoluprácu a zaželal členom VR SvF UNIZA veselé a
spokojné vianočné sviatky a do roku 2016 veľa zdravia a osobných i profesionálnych
úspechov.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v.r.
predseda VR SvF UNIZA

Zapísala: Bežillová

