
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Stavebná fakulta 

      
KOR/2116/2019 

 
 

Z Á Z N A M 
 

z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
konanej dňa 04. apríla 2019 

 
 
Počet členov vedeckej rady 28 
Počet prítomných členov  25 
Počet ospravedlnených členov   3 
      
Z celkového počtu 28 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 
uznášaniaschopná.  
 
Program 

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Jaroslavovi 

Odrobiňákovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a 

dopravné stavby, 

3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Miroslavovi 

Brodňanovi, PhD. v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné 

stavby, 

4. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Juraja Šrámeka, PhD. v študijnom 

odbore 5.2.8 stavebníctvo, 

5. Doplnenie komisii pre štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho a 

inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA pre akademický rok 2018/2019, 

6. Schválenie nových školiteľov doktorandského štúdia na SvF, 

7. Zmeny a úpravy v akreditácii študijných programov SvF, 

8. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za rok 

2018, 

9. 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. Danielu Kuchárovú, PhD. a prof. Ing. Jozefa Melcera, DrSc. 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. Jaroslava 
Odrobiňáka, PhD., v zmysle Vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR z 8.12.2004 o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor v znení neskorších predpisov, sa konala dňa 28. marca 2019. 
Udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Jánovi Bujňákovi, CSc., ktorý 
predstavil habilitanta, prečítal celkové zhodnotenie habilitačnej prednášky a požiadal 
habilitanta, aby členom VR stručne predstavil svoj profil v pedagogickej, vedecko-
výskumnej a publikačnej činnosti a informoval o svojich záveroch v habilitačnej práci 
s názvom „Pôsobenie spriahnutých oceľobetónových mostov a ich globálna analýza“. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Bujňák informoval, že habilitačnej komisii ani VR 
SvF UNIZA neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
habilitačného konania. Konštatoval, 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 MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov  odporúča   predsedovi VR SvF UNIZA udeliť Ing. 
Jaroslavovi Odrobiňákovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docenta v študijnom 
odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.  
V diskusii vystúpili: prof. Drusa, prof. Vičan, prof. Mikolaj, prof. Decký a doc. Tesár. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    28 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet kladných hlasov   25 
Počet záporných hlasov     0 
Počet neplatných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 
VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docent 
Ing. Jaroslavovi Odrobiňákovi, PhD. v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby.  
 
Ad 3)  
Predseda VR prof. Drusa informoval, že habilitačná prednáška Ing. Miroslava 
Brodňana, PhD., v zmysle Vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR z 8.12.2004 o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor v znení neskorších predpisov, sa konala dňa 28. marca 2019. 
Udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Jánovi Bujňákovi, CSc., ktorý 
predstavil habilitanta, prečítal celkové zhodnotenie habilitačnej prednášky a požiadal 
habilitanta, aby členom VR stručne predstavil svoj profil v pedagogickej, vedecko-
výskumnej a publikačnej činnosti a stručne informoval o habilitačnej práci s názvom 
„Pôsobenie degradačných činiteľov a ich vplyv na železobetónové konštrukcie“. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Bujňák informoval, že habilitačnej komisii ani VR 
SvF UNIZA neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
habilitačného konania. Konštatoval, 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 MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov  odporúča   predsedovi VR SvF UNIZA udeliť Ing. 
Miroslavovi Brodňanovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docenta v študijnom odbore 
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.  
V diskusii vystúpili: prof. Vičan, prof. Mikolaj, prof. Benko, prof. Dvořák a doc. Tesár. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    28 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet kladných hlasov   25 
Počet záporných hlasov     0 
Počet neplatných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 
 

VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docent 
Ing. Miroslavovi Brodňanovi, PhD. v študijnom odbore  5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby.  
 
Ad 4)  
Predseda VR 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 podal žiadosť o 
začatie habilitačného konania na získanie titulu docenta v študijnom odbore 5.2.8 
stavebníctvo Ing. Juraj Šrámek, PhD., odborný asistent na Katedre technológie 
a manažmentu stavieb SvF UNIZA. Podpredseda VR doc. Koteš predstavil  
Ing. Juraja Šrámeka, PhD. a skonštatoval, že menovaný predložil všetky predpísané 
materiály, ktoré v súlade s usmernením rektora UNIZA prerokovala s pozitívnym 
výsledkom vnútorná hodnotiaca komisia SvF UNIZA. Predloženie žiadosti o začatie 
habilitačného konania odporučil aj prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť UNIZA. 
Súčasne v krátkosti oboznámil s jeho pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou.  
 
Predseda VR následne oboznámil členov s názvom habilitačnej práce „Životný 
cyklus asfaltových vozoviek“.   
Zároveň predložil na schválenie návrh témy habilitačnej prednášky s názvom  
„Životný cyklus asfaltových vozoviek“, ktorá bude obsahovať tézy:   

- Definovanie životného cyklu asfaltových vozoviek. 

- Analýza možností opätovného využitia recyklovaného materiálu z asfaltových 

vrstiev vozovky. 

- Preukazovanie vlastností asfaltových zmesí pri zohľadnení funkčných 

požiadaviek. 

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. Ján Mikolaj, CSc.     
Katedra technológie a manažmentu stavieb 
Stavebná fakulta 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 

        010 26 Žilina 



 
Členovia:     prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 

Katedra technológie stavieb 
Stavebná fakulta 
STU v Bratislave 
Radlinského 11 
810 05  Bratislava 

           prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. 
Katedra technológie stavieb a mamažmentu 
Stavebná fakulta  
Technická univerzita v Košiciach 
Vysokoškolská 4 

          042 00 Košice 
    

Oponenti:                 prof. Dr. Ing. Martin Decký     
Katedra cestného staviteľstva 
Stavebná fakulta 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 

        010 26 Žilina 

prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
dôchodca, odborník z mimouniverzitného prostredia 
Biela 1010/6 
010 03 Žilina 3 

            doc. Ing. Ján Mandula, CSc.     
Stavebná fakulta  
Technická univerzita v Košiciach 
Vysokoškolská 4 

         042 00 Košice 
 

VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu na začatie habilitačného konania v tajnom 
hlasovaní. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet kladných hlasov        24 
počet záporných hlasov          0 
počet neplatných hlasov          0 
zdržali sa            0 
 

VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Juraja 
Šrámeka, PhD. na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 
odbore 5.2.8 stavebníctvo a vyjadrila súhlas s témou habilitačnej prednášky a so 
zložením habilitačnej  komisie a oponentmi. 
 

 

 

 



Ad 5) 
Doc. Kúdelčíková informovala o zložení komisií pre štátne skúšky v študijných 
programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Predstavila zloženie jednotlivých 
komisií a zároveň predložila návrh na ich doplnenie o ďalších odborníkov s právom 
skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch na SvF UNIZA od 
akademického roku 2018/2019.  
 
VR SvF UNIZA schválila  jednomyseľne aklamačným hlasovaním zloženie komisií 
pre štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na 
SvF UNIZA od akademického roka 2018/2019 a tajným hlasovaním schválila 
jednotlivých členov navrhnutých na doplnenie do uvedených komisií.  
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA : 

Počet/Meno 

doc. Ing. 
Silvia 
Gašincová, 
PhD. 

Ing. 
Vladimír 
Nechuta 

Ing. 
Peter 
Juráš, 
PhD. 

Ing. 
Richard 
Púček 

Ing. 
Martin 
Kužma 

Ing. 
Gabriela 
Tisoňová, 
PhD. 

Ing. 
Pavol 
Liška 

doc. 
Ing. 
Martin 
Lidmila, 
Ph.D. 

členov VR 28 28 28 28 28 28 28 28 

prítomných 
členov 

24 24 24 24 24 24 24 24 

prítomných 
členov 
oprávnených 
hlasovať 

24 24 24 24 24 24 24 24 

kladných 
hlasov 

24 24 24 24 24 24 24 24 

záporných 
hlasov 

0 0 0 0 0 0 0 0 

neplatných 
hlasov 

0 0 0 0 0 0 0 0 

zdržali sa 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Ad 6) 
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 doc. Koteš členom VR návrh menovať za školiteľov 
v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 
 
doc. Ing. Juraja Mužíka, PhD., vysokoškolského učiteľa Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline, Katedry geotechniky 

a 

doc. Ing. Janku Šestákovú, PhD., vysokoškolskú učiteľku Stavebnej fakulty 
Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry železničného staviteľstva a traťového 
hospodárstva  
 



Predseda VR oboznámil členov, že menovaní spĺňajú kritériá stanovené v Pravidlách 
na schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na SvF UNIZA, ktoré VR SvF 
UNIZA schválila 30. 04. 2014. Vedecko-pedagogické charakteristiky menovaných 
tvorili prílohu návrhu.  
VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu na schválenie školiteľov doktorandského štúdia na 
SvF UNIZA  v tajnom hlasovaní. 
 
doc. Ing. Juraj Mužík, PhD. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet kladných hlasov        24 
počet záporných hlasov          0 
počet neplatných hlasov          0 
zdržali sa            0 
 

VR SvF UNIZA schválila návrh menovať doc. Ing. Juraja Mužíka, PhD. za školiteľa 
doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné 
stavby 
 
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet kladných hlasov        24 
počet záporných hlasov          0 
počet neplatných hlasov          0 
zdržali sa            0 
 
VR SvF UNIZA schválila návrh menovať doc. Ing. Janku Šestákovu, PhD. za 
školiteľku doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby. 
 
Ad 7)  
V časti A prof. Mikolaj, garant študijného programu technológia a manažment 
stavieb v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo, predstavil požadované zmeny 
v študijnom programe spolu s návrhom zmeny jeho názvu na technológie, 
manažment a informačné systémy v stavebníctve. Okrem zmeny názvu sa 
študijný program dopĺňa o predmety Informačné systémy v stavebníctve, Geografické 
informačné systémy a ich aplikácie, BIM – informačné modelovanie v stavebníctve 
a BIM v dopravnom staviteľstve. Uviedol, že profil a uplatnenie absolventa 
zodpovedajú v plnej miere profilu absolventa podľa opisu študijného odboru. 
Do diskusie sa zapojili prof. Drusa, prof. Vičan, prof. Čelko, doc. Ižvoltová, doc. 
Sitányiová, doc. Kršák a prof. Benko. 
 
VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu aklamačným hlasovaním. 
 
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA: 



Počet členov     28 
Počet prítomných členov   24 
Počet členov oprávnených hlasovať 24 
Hlasovalo     24 
Počet kladných hlasov   22 
Počet záporných hlasov     1 
Zdržal sa hlasovania     1 
Schválené. 

 
Časť B  - Návrh na zmenu garanta a spolugaranta v študijných programoch 
uskutočňovaných na SvF UNIZA  
 
Z dôvodu dovŕšenia veku 70 rokov prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc. v roku 2020 

- VR jednomyseľne aklamačným hlasovaním  

 schválila zmenu garanta študijného programu nosné konštrukcie budov 

inžinierskeho štúdia v dennej forme odboru 5.1.4 pozemné stavby. 

Doterajšieho garanta prof. Bujňáka nahradí prof. Ing. Marián Drusa, 

PhD. 

 schválila zmenu spolugaranta študijného programu aplikovaná 

mechanika doktorandského štúdia v dennej a externej forme študijného 

odboru 5.1.7 aplikovaná mechanika. Doterajšieho spolugaranta prof. 

Bujňáka nahradí prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

 schválila zmenu spolugaranta habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika. 

Doterajšieho spolugaranta prof. Bujňáka nahradí prof. Ing. Marián Drusa, 

PhD. 

Ad 8) 
Dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. predložil členom VR „Výročnú 
správu o  činnosti SvF UNIZA za rok 2018“.  
 
Informoval o: 

 personálnej štruktúre 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, 

 študentskej vedecko-odbornej činnosti, 

 medzinárodnej spolupráci, mobilitách a zahraničných edukačných projektoch, 

 spolupráci s praxou a regiónom, 

 rozvojových zámeroch fakulty. 
 
V diskusii k danému bodu rokovania vystúpil Dr. Bušovský, prof. Mikolaj, doc. Koteš,  
 
VR  berie na vedomie Výročnú správu Stavebnej fakulty UNIZA za rok 2018. 
 



Rokovanie VR ukončil jej predseda a poďakoval členom VR za ich aktívnu účasť.  
 
 
 
 
     prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r. 
              predseda VR SvF UNIZA 

 
  
 
 
 

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková 


