KOR/2481/2016

ZÁZNAM
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
konanej dňa 7. 4. 2016

Počet členov vedeckej rady
Počet prítomných členov
Počet ospravedlnených členov

24
19
5

Z celkového počtu 24 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity
v Žiline (ďalej VR SvF UNIZA) bolo prítomných 19 členov, t. j. viac ako 2/3 členov. Podľa
rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola vedecká rada uznášania schopná.
Program:
1. Otvorenie.
2. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty UNIZA za rok 2015.
3. Návrh na schválenie školiteľov v doktorandskom štúdiu.
4. Návrh zmien v zložení komisií na štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia SvF UNIZA.
5. Návrh zmien v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia SvF UNIZA.
6. Rôzne.
a) Oznam o vypísaných témach dizertačných prác na doktorandské štúdium na
akademický rok 2016/2017.
b) Oznam o aktualizácií legislatívnych dokumentov
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)
Dekan SvF UNIZA prof. Ing. Josef Vičan, CSc. predložil členom VR „Výročnú správu
o činnosti SvF UNIZA za rok 2015“.
Informoval o:
 výsledkoch komplexnej akreditácie,
 zameraní fakulty,










kvalifikačnej štruktúre fakulty,
vzdelávacej činnosti a doktorandskom štúdiu,
vedeckovýskumnej činnosti,
riešených a podaných projektoch (VEGA, KEGA, APVV, zahraničných výskumných
projektoch, projektoch štrukturálnych fondov),
publikačnej činnosti fakulty,
medzinárodnej spolupráci, mobilitách a zahraničných edukačných projektoch,
spolupráci s praxou a regiónom,
rozvojových zámeroch fakulty.

V diskusii k danému bodu rokovania vystúpil prof. Sága, prof. Gašparík, prof. Mikolaj.
VR berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Stavebnej fakulty UNIZA za rok 2015.
Ad 3)
V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Smernici UNIZA č. 110/2013 v znení dodatku č. 1 a 2 Študijného
poriadku pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA (časť II, čl. 6 ods. 1), predložil
prof. Dr. Ing. Jozef Komačka členom VR návrh menovať za školiteľa/školiteľku
doktorandského štúdia v študijnom odbore:
5.1.4 pozemné stavby
 prof. Ing. Pavla Ďuricu, CSc.
 doc. Ing. Agnes Iringovú, PhD.
 doc. Ing. Jána Rybárika, PhD.
pracovníkov Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu SvF UNIZA,
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 doc. Ing. Andreu Kociánovú, PhD.
pracovníčku Katedry cestného staviteľstva SvF UNIZA,
5.2.8 stavebníctvo
 prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.
 doc. Ing. Máriu Trojanovú, PhD.
 doc. Dr. Ing. Katarínu Zgútovú
pracovníkov Katedry technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA.
Oboznámil členov VR, že menovaní spĺňajú kritériá stanovené v Pravidlách na
schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na SvF UNIZA, ktoré VR SvF UNIZA
schválila 30. 4. 2014. Vedecko-pedagogické charakteristiky menovaných tvorili prílohu
návrhu. Podľa rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA schváleného VR SvF UNIZA 3.12.2015,
čl. 5, ods. 1 predseda VR navrhol aklamačnú formu hlasovania k danému bodu.
O schválení návrhu rozhodla VR aklamačným hlasovaním.
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet členov
24
Počet prítomných členov
19
Počet členov oprávnených hlasovať
19

Hlasovalo
Počet kladných hlasov
Počet záporných hlasov
Zdržal sa hlasovania
Schválené.

19
16
0
3

Členovia VR aklamačne schválili, aby hlasovanie prebehlo naraz za všetkých navrhnutých
školiteľov v doktorandskom štúdiu.
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet členov
24
Počet prítomných členov
19
Počet členov oprávnených hlasovať
19
Hlasovalo
19
Počet kladných hlasov
16
Počet záporných hlasov
0
Zdržal sa hlasovania
3
Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VR znamená, že VR SvF UNIZA schválila
návrh menovať za školiteľa/školiteľku doktorandského štúdia navrhnutých pedagógov.
Ad 4)
Prof. Vičan informoval o navrhovanej aktualizácii zloženia komisií pre štátne skúšky
v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia SvF UNIZA. Návrhy nových
členov komisií navrhli vedúci príslušných katedier SvF UNIZA. Pôvodné zloženie komisií
bolo schválené na zasadnutí VR SvF UNIZA 26.3.2015.
V diskusii vystúpili prof. Decký, prof. Sága.
Tajné hlasovanie:
Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky
1. stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium
študijný odbor: 5.1.4 pozemné stavby
študijný program: pozemné staviteľstvo
študijný odbor: 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
študijný program: staviteľstvo
študijný odbor: 5.2.8 stavebníctvo
študijný program: technológia a manažment stavieb
Počet členov VR: 24

Prítomní členovia: 19

Meno a priezvisko

doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.
Ing. Slávka Šimková, PhD.

za návrh
16
16
17

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie
nepl.
proti
zdržal sa
hlasy
1
1
1

1
1
1

1
1
0

2. stupeň vysokoškolského štúdia – inžinierske štúdium
študijný odbor: 5.1.4 pozemné stavby
študijný program: nosné konštrukcie budov
študijný odbor: 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
študijný program: cestné staviteľstvo
študijný program: objekty dopravných stavieb
študijný program: železničné staviteľstvo
študijný odbor: 5.2.8 stavebníctvo
študijný program: technológia a manažment stavieb

Počet členov VR: 24

Prítomní členovia:

Meno a priezvisko

doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD.
doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD.
Ing. Slávka Šimková, PhD.

19

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie

za návrh

proti

zdržal sa

nepl.
hlasy

16
16
17

1
1
1

1
1
1

1
1
0

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
1. stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium
študijný odbor: 5.1.4 pozemné stavby
študijný program: pozemné staviteľstvo
Počet členov VR: 24

Prítomní členovia: 19

Meno a priezvisko

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie

za návrh

proti

zdržal sa

nepl.
hlasy

16

1

1

1

Katedra cestného staviteľstva
2. stupeň vysokoškolského štúdia – inžinierske štúdium
študijný odbor: 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
študijný program: cestné staviteľstvo
Počet členov VR: 24

Prítomní členovia: 19

Meno a priezvisko

Ing. Miloš Farkaš
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.
doc. Ing. Michal Varaus, Ph.D.

za návrh
18
17
17

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie
zdržal sa
nepl.
proti
hlasy
1
1
1

0
1
1

0
0
0

Katedra technológie a manažmentu stavieb
1. stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium
študijný odbor: 5.2.8 stavebníctvo
študijný program: technológia a manažment stavieb
Počet členov VR: 24

Prítomní členovia: 19

Meno a priezvisko

Ing. Peter Danišovič, PhD.
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.
Ing. Dušan Putirka, PhD.
Ing. Ľuboš Remek, PhD.

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie

za návrh

proti

zdržal sa

nepl.
hlasy

18
18
18
18

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2. stupeň vysokoškolského štúdia – inžinierske štúdium
študijný odbor: 5.2.8 stavebníctvo
študijný program: technológia a manažment stavieb
Počet členov VR: 24

Prítomní členovia: 19

Meno a priezvisko

Ing. Dušan Putirka, PhD.

za návrh
18

Oprávnení hlasovať: 19
Hlasovanie
nepl.
proti
zdržal sa
hlasy
1

0

0

VR SvF UNIZA schválila tajným hlasovaním ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na
štátnych skúškach v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na SvF
UNIZA od AR 2015/2016.
Zloženie komisií pre štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na SvF UNIZA od
AR 2015/2016 tvorí prílohu záznamu k bodu 4).
Ad 5)
Prof. Vičan uviedol, že v zmysle § 30, ods. 1, písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách v aktuálnom znení, VR schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta. Navrhovaná bola zmena študijných programov, ktoré boli
akreditované v rámci komplexnej akreditácie v roku 2015, a to:
 úpravy v informačných listoch predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v časti
podmieňujúce predmety vo všetkých študijných programoch,
 úpravy v informačných listoch predmetov v študijnom programe bakalárskeho štúdia
pozemné staviteľstvo a v študijných programoch inžinierskeho štúdia nosné
konštrukcie budov, pozemné staviteľstvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
a objekty dopravných stavieb v predmetoch kovové konštrukcie 2 a kovové
konštrukcie 3 v časti stručná osnova predmetu.
Súčasne bol predložený návrh na:







zmenu rozsahu predmetu optika v študijnom programe bakalárskeho štúdia geodézia
a kartografia (denná forma štúdia z 2-2-0 na 2-1-1, externá forma štúdia z 26-26-0 na
26-13-13),
zmenu semestra výučby povinne voliteľných predmetov v študijnom programe
bakalárskeho štúdia geodézia a kartografia v dennej forme štúdia – mosty (nový
semester výučby: letný semester 3. nominálneho ročníku) a grafické výpočtové
postupy 2 (nový semester výučby: letný semester 2. nominálneho ročníku),
zmenu rozsahu predmetu ochrana životného prostredia a BOZP v externej forme
bakalárskeho štúdia študijného programu technológia a manažment stavieb (z 11-11-0
na 13-13-0).

VR SvF UNIZA jednomyseľne schválila aklamačným hlasovaním návrh zmien v študijných
programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA.
Ad 6)
a) Prof. Komačka oboznámil členov VR o vypísaných témach dizertačných prác
doktorandského štúdia na akademický rok 2016/2017 pre študijné odbory a študijné
programy, v ktorých SvF UNIZA, v rámci komplexnej akreditácie, bolo priznané právo
udeľovať akademické tituly absolventom štúdia.
b) Prof. Komačka oboznámil členov VR, že VR UNIZA schválila aktualizáciu dokumentov,
a to Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „profesor“, a Všeobecné kritéria na odsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF
UNIZA a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF UNIZA.
V diskusii vystúpil prof. Melcer, prof. Sága, prof. Katunský, prof. Gašparík, prof. Vičan, doc.
Tesár.

Rokovanie ukončil predseda Vedeckej rady SvF UNIZA prof. Vičan. Poďakoval
prítomným členom za ich účasť a spoluprácu.

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

Zapísala: Bežillová

