ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Stavebná fakulta

KOR/8944/2019

ZÁZNAM
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
konanej dňa 28. novembra 2019
Počet členov vedeckej rady
Počet prítomných členov
Počet ospravedlnených členov

28
21
7

Z celkového počtu 28 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 21 členov, t. j. viac ako
2/3 členov. Podľa rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola Vedecká rada
uznášaniaschopná.
Program
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA.
2. Návrh na udelenie vedecko – pedagogického titulu docent Ing. Martinovi
Pitoňákovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
35 stavebníctvo.
3. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2018/2019.
4. Správa o výsledkoch prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020.
5. Správa o štúdiu v akademickom roku 2019/2020.
6. Schválenie úprav v študijných programoch doktorandského štúdia na SvF
UNIZA.
7. Diskusia k návrhu akreditačných štandardov od Slovenskej akreditačnej
agentúry.
8. Rôzne.
Ad 1)
Zasadnutie Vedeckej rady (ďalej „VR“) otvoril a viedol jej predseda a zároveň dekan
SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Po privítaní prítomných členov VR a ich
oboznámení s programom rokovania, predložil návrh na schválenie skrutátorov
doc. Ing. Agnes Iringovú, PhD. a doc. Mgr. Danu Sitányiovú, PhD. V aklamačnom
hlasovaní členovia VR SvF UNIZA predložený program rokovania a návrh na
skrutátorov jednomyseľne schválili.
Ad 2)
Predseda VR prof. Drusa informoval, že habilitačná prednáška Ing. Martina
Pitoňáka, PhD., v zmysle Vyhlášky č. 246/2019 Z.z. Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
v znení neskorších predpisov, sa konala dňa 21. novembra 2019. Predstavil

habilitanta, oboznámil členov VR s profilom jeho pedagogickej, vedecko-výskumnej
a publikačnej činnosti, ako aj s plnením kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získavania vedecko – pedagogického titulu „docent“ na Stavebnej fakulte Žilinskej
univerzity v Žiline. Následne udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing.
Jánovi Mikolajovi, CSc., ktorý oboznámil členov VR s priebehom habilitačnej
prednášky a prečítal jej celkové zhodnotenie. Následne požiadal habilitanta Ing.
Martina Pitoňáka, PhD., aby členov VR informoval o svojich záveroch v habilitačnej
práci s názvom „BIM pre riadenie a správu cestnej infraštruktúry“.
Predseda habilitačnej komisie prof. Mikolaj informoval, že habilitačnej komisii ani VR
SvF UNIZA neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k priebehu
habilitačného konania. Skonštatoval, že na základe celkového zhodnotenia
pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, plnenia kritérií na
vyhodnotenie splnenia podmienok získavania vedecko – pedagogického titulu
„docent“ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, oponentských posudkov,
prednesenej habilitačnej prednášky a diskusie, habilitačná komisia v súlade s § 1
ods. 15 Vyhlášky č. 246/2019 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších
predpisov odporúča predsedovi VR SvF UNIZA udeliť Ing. Martinovi Pitoňákovi,
PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania 35 stavebníctvo.
V diskusii vystúpili: prof. Drusa, prof. Bujňák, doc. Ižvoltová, doc. Koteš, a Dr. Ing.
Bušovský.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
Počet všetkých členov
Počet prítomných členov
Počet členov oprávnených hlasovať
Počet kladných hlasov
Počet záporných hlasov
Počet neplatných hlasov
Zdržali sa hlasovania

28
21
21
19
0
0
2

VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docent
Ing. Martinovi Pitoňákovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania 35 stavebníctvo.
Ad 3)
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Kúdelčíková prezentovala
prehľad úspešnosti ukončenia bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akademickom
roku 2018/2019 v jednotlivých študijných programoch dennej a externej formy štúdia.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Koteš oboznámil členov VR
s prehľadom úspešnosti ukončenia doktorandského štúdia dizertačnou skúškou
v jednotlivých študijných programoch doktorandského štúdia v dennej a externej
forme v akademickom roku 2018/2019.
Na záver prezentovali informácie o celkovom počte absolventov bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského štúdia na SvF UNIZA v akademických rokoch
2015/2016 až 2018/2019.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch vzdelávania v akademickom
roku 2018/2019.

Ad 4)
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť doc. Kúdelčíková (bakalárske
a inžinierske štúdium) a prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Koteš
(doktorandské štúdium) informovali o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania
v akademickom roku 2018/2019, konkrétne 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.
Prezentovali podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021
na štúdium v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho
a doktorandského štúdia, ktoré zabezpečuje SvF UNIZA.
Na záver prezentovali celkový sumárny prehľad prijímacieho konania na bakalárske,
inžinierske a doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia na SvF UNIZA
v rokoch 2016 až 2019.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch prijímacieho konania na
akademický rok 2019/2020 v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu
v dennej a externej forme štúdia.
Ad 5)
doc. Kúdelčíková (bakalárske a inžinierske štúdium) a doc. Koteš (doktorandské
štúdium) informovali o priebehu štúdia v aktuálnom akademickom roku 2019/2020 a
to konkrétne o:
- aktuálnom počte študentov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom
štúdiu v dennej a externej forme v jednotlivých ročníkoch a študijných
programoch,
- poklese/náraste počtu aktívnych študentov v bakalárskom, inžinierskom
a doktorandskom štúdiu v dennej a externej forme.
Prezentované počty študentov boli k dátumu 31.10. 2019.
Na záver uviedli prehľad celkového počtu študentov k 31.10. v rokoch 2016/2017 až
2019/2020.
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o štúdiu v akademickom roku 2019/2020.
Ad 6)
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Koteš predstavil členom VR návrh
upravených študijných plánov prvého ročníka doktorandského štúdia v dennej forme,
v jednotlivých študijných programoch. Zmena sa týkala zavedenia povinnej výučby
cudzieho jazyka v zimnom aj letnom semestri.
V aklamačnom hlasovaní členovia VR SvF UNIZA predložený návrh jednomyseľne
schválili.
Ad 7)
Predseda VR stručne predstavil návrh akreditačných štandardov od Slovenskej
akreditačnej agentúry, ktorý všetci členovia VR dostali ako prílohu pozvánky pred
samotnou Vedeckou radou SvF. Do diskusie sa k jednotlivým bodom návrhu zapojili
prof. Drusa, prof. Bujňák, prof. Čelko, prof. Ďurica, prof. Mikolaj, doc. Koteš a prof.
Benčat. V diskusii sa riešili najmä otázky týkajúce sa oslovovania a motivácie nových
potenciálnych študentov, zloženia jadra personálneho zabezpečenia študijného
programu a minimálnych požiadaviek na kritériá vysokej školy na vyhodnotenie

splnenia podmienok pre získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu „docent“.
Rokovanie VR ukončil jej predseda prof. Drusa a poďakoval členom VR za ich
aktívnu účasť. Najbližšie zasadnutie VR SvF UNIZA je plánované na 12.03.2020.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r.
predseda VR SvF UNIZA

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková

