KOR/8079/2017

ZÁZNAM
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
konanej dňa 23. novembra 2017

Počet členov vedeckej rady
Počet prítomných členov
Počet ospravedlnených členov

26
25
1

Z celkového počtu 26 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 25 členov, t. j. viac ako 2/3
členov. Podľa rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola vedecká rada uznášania
schopná.
Program
1. Otvorenie.
2. Inauguračná prednáška – doc. Ing. Marián Drusa, PhD. v študijnom odbore 5.1.5
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
3. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Janky Šestákovej, PhD. v študijnom
odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
4. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2016/2017.
5. Správa o výsledkoch prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018.
6. Správa o štúdiu v akademickom roku 2017/2018.
7. 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)
Inauguračnú prednášku otvoril predseda VR prof. Ing. Josef Vičan, CSc. a privítal
všetkých účastníkov inauguračnej prednášky. Odovzdal slovo predsedovi
inauguračnej komisie prof. Ing. Karlovi Kováříkovi, CSc., ktorý predstavil inauguračnú
komisiu a oponentov.
Zloženie inauguračnej komisie
Predseda:
prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Členovia:
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.

Stavebná fakulta UNIZA
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Stavebná fakulta STU v Bratislave

Oponenti:
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Stavebná fakulta UNIZA
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno

Informoval, že prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D. sa z inauguračnej prednášky a
rokovania inauguračnej komisie ospravedlnil z dôvodu zahraničnej služobnej cesty.
Predseda inauguračnej komisie informoval, že všetky úkony a termíny stanovené
Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov boli splnené. Predstavil
inauguranta a oboznámil prítomných s podstatnými výsledkami
jeho
vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti. Vyzval doc. Ing. Mariána
Drusu, PhD. na prednesenie inauguračnej prednášky na tému Určovanie parametrov
konštitučných modelov zemín in-situ testovaním a ich vplyv na presnosť numerických
analýz v geotechnike.
Doc. Drusa v inauguračnej prednáške predniesol nové trendy a postupy, akými by sa
malo uberať navrhovanie a posudzovanie geotechnických konštrukcií, najmä vo
vzťahu k získavaniu údajov o horninovom prostredí, ktoré výrazne ovplyvňuje
presnosť a výpovednú hodnotu numerických analýz. V rámci prednášky poukázal na
vlastný prínos v odbore a vyjadril sa k jeho súčasnému stavu a perspektívam.
Inauguračná prednáška bola prednesená zrozumiteľne a splnila požadované kritériá.
Obsahová a vecná stránka bola na výbornej úrovni. Predseda komisie vyzval
oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich oponentských posudkov. Oponenti
ocenili pedagogickú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť doc. Drusu.
Následne predseda inauguračnej komisie otvoril diskusiu. V diskusii vystúpil prof.
Mikolaj a prof. Bujňák. Doc. Ing. Marián Drusa, PhD. odpovedal na otázky položené
v diskusii spôsobom svedčiacim o jeho dobrých vedomostiach a rozhľade.
Po ukončení diskusie predseda vyzval inauguračnú komisiu a oponentov na spoločné
neverejné rokovanie a spracovanie návrhu pre VR SvF UNIZA.
Inauguračná komisia v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č.
6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov vyhodnotila
plnenie kritérií na získanie titulu profesor na SvF UNIZA, a na základe predložených
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia úrovne prednesenej
inauguračnej prednášky celkovo posúdila úroveň pedagogickej, vedeckej
a publikačnej činnosti a predložila predsedovi VR SvF UNIZA návrh s odporúčaním
schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána Drusu, PhD. za profesora
v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Predseda VR SvF
UNIZA predložil tento návrh na prerokovanie VR SvF UNIZA. Tá posúdila plnenie
podmienok na vymenovanie za profesora, dodržanie postupu ustanoveného zákonom
a vyhláškou a tajným hlasovaním rozhodla o predloženom návrhu.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
počet členov VR
26
počet prítomných členov
25
počet prítomných členov oprávnených hlasovať 24
počet kladných hlasov
24
počet záporných hlasov
0
počet neplatných hlasov
0
zdržali sa
0
(doc. Ing. Marián Drusa, PhD., ako riadny člen VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasoval).

Súhlas s návrhom vyjadrila nadpolovičná väčšina všetkých členov VR SvF UNIZA, čo
znamená, že VR SvF UNIZA schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána
Drusu, PhD. za profesora v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby a odporúča jeho predloženie na rokovanie Vedeckej rady Žilinskej univerzity
v Žiline.
Ad 2)
Prof. Vičan informoval, že v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor, § 1, ods. 1, 2, 3 v znení neskorších predpisov podala žiadosť o
začatie habilitačného konania na získanie titulu docentky v študijnom odbore 5.1.5
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ing. Janka Šestáková, PhD., odborná
asistentka na Katedre železničného staviteľstva a traťového hospodárstva SvF UNIZA.
Prof. Vičan predstavil Ing. Janku Šestákovú, PhD. a skonštatoval, že menovaná
predložila všetky predpísané materiály, ktoré v súlade s usmernením rektorky UNIZA
prerokovala s pozitívnym výsledkom vnútorná hodnotiaca komisia SvF UNIZA.
Predloženie žiadosti o začatie habilitačného konania a odporučil aj prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť UNIZA. Súčasne v krátkosti oboznámil s jej pedagogickou
a vedeckovýskumnou činnosťou.
Prof. Vičan členov VR SvF UNIZA s názvom habilitačnej práce, a to „Diagnostika
prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej vplyv na plánovanie
opravných prác“.
Zároveň predložil na schválenie návrh témy habilitačnej prednášky s názvom
Diagnostika prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej vplyv na
plánovanie opravných prác“, ktorá bude obsahovať tézy:
1. Aplikácia metód kontinuálnej diagnostiky pri zisťovaní prevádzkovej kvality
železničnej jazdnej dráhy.
2. Dáta diagnostiky v časovej fáze rehabilitácie železničnej jazdnej dráhy.
3. Predikčné modely degradácie a rehabilitácie prevádzkovej kvality železničnej
jazdnej dráhy.
Taktiež predložil na schválenie návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov:
(podľa Vyhl. MŠ SR č. 6/2005 z 8. 12. 2004 §1, ods. 8 a 9 )

Predseda:

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Stavebná fakulta UNIZA
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Členovia:

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT Brno
Vevěří 331/95
602 00 Brno
Česká republika

Oponenti:

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT Brno
Vevěří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Katedra železničních staveb
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice
Česká republika
Ing. Vladimír Herda, CSc.
Železnice Slovenskej republiky
Výskumný a vývojový ústav železníc
Hviezdoslavova 31
010 01 Žilina

VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu na začatie habilitačného konania v tajnom
hlasovaní.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
počet členov VR
26
počet prítomných členov
25
počet prítomných členov oprávnených hlasovať 24
počet kladných hlasov
24
počet záporných hlasov
0
počet neplatných hlasov
0
zdržali sa
0
(Ing. Janka Šestáková, PhD., ako riadna členka VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasovala).

VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Janky
Šestákovej, PhD. na získanie vedecko-pedagogického titulu docentky v študijnom
odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a vyjadrila súhlas s témou
habilitačnej prednášky a so zložením habilitačnej komisie a oponentmi.
Ad 4)
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 2016/2017 v jednotlivých študijných
programoch.
Prof. Komačka informoval o úspešnosti doktorandského štúdia v študijných
programoch v dennej forme v akademickom roku 2016/2017.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch vzdelávania v akademickom
roku 2016/2017.

Ad 5)
Ing. Šestáková (za bakalárske a inžinierske štúdium) a prof. Komačka (za
doktorandské štúdium) informovali o:
- počte prihlásených študentov,
- počte prijatých študentov,
- počte zapísaných študentov,
- počte vypísaných tém pre jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia
v kontexte k počtu prihlásených študentov,
- podmienkach prijímacieho konania pre rok 2018 na štúdium v akreditovaných
študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia,
ktoré zabezpečuje SvF UNIZA.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch prijímacieho konania na
akademický rok 2017/2018 v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu.
Ad 6)
Ing. Šestáková (za bakalárske a inžinierske štúdium) a prof. Komačka (za
doktorandské štúdium) informovali o:
- aktuálnom počte študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom
štúdiu v dennej a externej forme,
- poklese aktívnych študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom
štúdiu v dennej a externej forme.
Prezentované počty študentov boli k dátumu 31.10.2017.
V diskusii vystúpili: prof. Sága, prof. Mikolaj, prof. Vičan, doc. Tesár, Ing. Vrábel, prof.
Čelko.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o štúdiu v akademickom roku 2017/2018.
Ad 7)
a) Prof. Vičan informoval, výsledkoch hlasovania per rollam, ktoré prebehlo
v termíne 23. – 31.10.2017 v zmysle Rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA, čl.
5, ods. 5. Predmetom hlasovania bolo schválenie študijných programov
inžinierskeho štúdia predkladaných na reakreditáciu. Návrh bol predložený
u dôvodu ukončenia platnosti priznaných práv niektorých študijných programov
SvF UNIZA akreditovaných v roku 2015. Vzhľadom na termíny schvaľovacieho
procesu bolo potrebné odoslať žiadosť ešte pred rokovaním VR SvF UNIZA.
Na základe výsledkov hlasovania per rollam VR SvF UNIZA schválila návrh na
schválenie študijných programov inžinierskeho štúdia predkladaných na
reakreditáciu.
VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam.
b) Ing. Janka Šestáková, PhD. – prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť
predložila návrh na zmenu v študijnom programe bakalárskeho štúdia SvF
UNIZA. Navrhovaná je zmena študijného programu, ktorý bol akreditovaný
v rámci komplexnej akreditácie v roku 2015 v časti študijné plány, a to
v študijnom programe bakalárskeho štúdia geodézia a kartografia v dennej
forme štúdia. (Výmena semestra výučby medzi predmetmi 41B319 spracovanie
a analýza meraní 1 z 3. semestra do 4. semestra a 41B450 topografia z 4.
semestra do 3. semestra).

VR SvF UNIZA jednomyseľne schválila, aklamačným hlasovaním, návrh na zmenu
v študijnom programe bakalárskeho štúdia SvF UNIZA.
Rokovanie ukončil predseda VR SvF UNIZA prof. Vičan. Poďakoval prítomným
členom VR za ich účasť a spoluprácu a zaželal spokojné vianočné sviatky a do roku
2018 veľa zdravia, osobných i profesionálnych úspechov.

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

Zapísala: Bežillová

