
 
 
KOR/2594/2022 

 

Z Á Z N A M 

zo zasadnutia Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
konanej dňa 31. marca 2022, 

v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online v prostredí MS Teams. 

 
Počet členov vedeckej rady 28 
Počet prítomných členov  24 
Počet ospravedlnených členov   4      
Ospravedlnení: doc. Kuchárová, Ing. Podmanický, Ing. Šinály, RNDr. Tupý 
 
Z celkového počtu 28 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 24 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 zrušenie študijných programov SvF UNIZA SvF. 

3. Schválenie  zmeny spolugaranta  v  Radách  študijných  programov  SvF  UNIZA 

4. Návrh na zosúladenie  študijných  programov  3. stupňa vzdelávania v dennej 

forme na SvF  UNIZA 

5. Aktualizácia kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor 

na Stavebnej fakulte UNIZA 

6. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na SvF 
UNIZA 

7. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za rok 
2021 

8. Rôzne. 
 
Ad 1)   
Vedeckú radu SvF UNIZA (ďalej „VR“) otvoril a viedol jej predseda a zároveň dekan SvF 
UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Zasadnutie prebiehalo hybridnou formou, prezenčne  
v zasadacej miestnosti dekana SvF AE307 a súčasne online v prostredí MS Teams UNIZA. 
Materiály k jednotlivým bodom rokovania boli v dostatočnom predstihu nahrané v MS 
Teams UNIZA a členovia vedeckej rady sa s nimi mohli vopred oboznámiť. Hlasovania 
k jednotlivým bodom programu boli realizované cez aplikáciu OnVote pre všetkých 
prítomných členov vedeckej rady, bez ohľadu na formu účasti. V úvode VR jej predseda 
privítal prítomných členov VR a následne navrhol za skrutátorov doc. Ing. Emila Kršáka, 
PhD. a doc. Mgr. Danu Sitányiovú, PhD., ktorí s nomináciou súhlasili a zahájil hlasovanie 
na ich schválenie. 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA za vymenovanie skrutátorov: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        22*  



Meno Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 21 0 0 1 

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 21 0 0 1 

* 2 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 

Členovia VR tajným hlasovaním formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 
21 schválili doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. a  doc. Mgr. Danu Sitányiovú, PhD. za 
skrutátorov VR SvF UNIZA dňa 31. marca 2022. 

Po schválení skrutátorov predseda VR predniesol program rokovania, vyzval prítomných 
členov na prednesenie požiadaviek na prípadné doplnenie programu a zahájil hlasovanie 
na jeho schválenie. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za schválenie programu VR SvF UNIZA: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        22*  
počet kladných hlasov        22 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
* 2 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 22 
schválili program zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA dňa 31.3.2022.   
 
Ad 2) 
Predseda VR vyzval prodekanku doc. Kúdelčíkovú na prednesenie prezentácie k tomuto 
bodu programu. Prodekanka informovala členov VR, že na základe dlhodobých analýz sa 
rozhodlo o študijných programoch, ktoré sa budú zosúlaďovať so štandardmi Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre VŠ (SAAVŠ) pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. Ďalej o študijných 
programoch, ktoré sa zosúlaďovať nebudú a tieto budú na základe čl. 14, ods. 5 smernice 
UNIZA č. 204 „Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných 
programov na Žilinskej univerzite v Žiline“ zrušené.   
Po prednesení prezentácie predseda VR poďakoval prodekanke a oboznámil členov VR, 
že v prípade schválenia zrušenia navrhnutých študijných programov vedeckou radou, 
posunie tento návrh na formálne potvrdenie Rade garantov a následne Akreditačnej rade 
UNIZA, ktorá skontroluje správnosť uskutočneného procesu a schválený návrh odošle 
SAAVŠ. Následne vyzval členov VR k diskusii, do ktorej sa zapojil prof. Čelko, ktorý 
oboznámil členov VR s jedným z dôvodov zrušenia študijného programu plánovanie 
dopravnej infraštruktúry, ktorým je príprava nového, modernejšieho študijného programu, 
ktorý sa bude viac zameriavať na problematiku inteligentných miest a dopravného 
plánovania, a bude predložený v momente, keď univerzita získa právo na realizáciu nových 
študijných programov.   

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za zrušenie študijných programov SvF UNIZA: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        22* 



Názov študijného programu Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

Technológie, manažment 
a informačné systémy v stavebníctve 
– DŠ, 2. st. 

21 0 0 1 

Nosné konštrukcie budov – DŠ, 2.st 21 0 0 1 

železničné staviteľstvo – DŠ 2.st. 21 0 0 1 

železničné staviteľstvo – EŠ 2.st. 21 0 0 1 

objekty dopravných stavieb – DŠ 2.st 21 0 0 1 

objekty dopravných stavieb – EŠ 2.st 21 0 0 1 

cestné staviteľstvo – DŠ 2.st. 21 0 0 1 

cestné staviteľstvo – EŠ 2.st. 21 0 0 1 

plánovanie dopravnej infraštruktúry – 
DŠ 2.st. 

21 0 0 1 

plánovanie dopravnej infraštruktúry – 
EŠ 2.st. 

21 0 0 1 

aplikovaná mechanika – DŠ 3. st. 21 0 0 1 

aplikovaná mechanika – EŠ 3. st. 21 0 0 1 

DŠ – denná forma štúdia     EŠ – externá forma štúdia 

* 2 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote schválili návrh na 
zrušenie študijných programov SvF UNIZA. 
  

Ad 3) 
V súvislosti s potrebou jednotnej pätice garantov príslušného študijného programu (ŠP) vo  

všetkých troch stupňoch (jedna oblasť posudzovania) vysokoškolského štúdia na SvF 

UNIZA, predseda VR predložil návrhy na zmenu spolugarantov a spolu s prodekankou 

predstavili uvedené zmeny, následne predseda VR vyzval prítomných členov k diskusii.  

Do diskusie sa zapojili doc. Kršák, prof. Čelko, doc. Odrobiňák a prof. Mikolaj. Po 

prebehnutí diskusie členovia VR pristúpili k hlasovaniu. 

 
a) Návrh na zmenu spolugarantov v programoch technológia a manažment stavieb 1. a 2. 
st. za doc. Ing. Evu Remišovú, PhD. a doc. Ing. Martina Pitoňáka, PhD.  
 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za zmenu spolugarantov v ŠP technológia 
a manažment stavieb: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        23* 



Názov študijného programu Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

technológia a manažment stavieb 
Bc. denná forma 

20 1 1 1 

technológia a manažment stavieb 
Bc. externá forma 

20 1 1 1 

technológia a manažment stavieb 
Ing. denná forma 

20 1 1 1 

technológia a manažment stavieb 
Ing. externá forma 

20 1 1 1 

* 1 člen sa nezúčastnil hlasovania v OnVote 

VR SvF UNIZA tajným hlasovaním formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 
20 schválila zmenu spolugarantov - doc. Ing. Evu Remišovú, PhD. a doc. Ing. Martina 
Pitoňáka, PhD. vo všetkých navrhovaných študijných programoch. 

Nové zloženie Rád študijných programov po zmene spolugarantov: 
 

Technológia a manažment stavieb Bc. denná forma štúdia 

1.   Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA 

2.   Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA  

3.   Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

4.   Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA  

5.   Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA 

6.   Noga Martin, PhDr, PhD. – FIRST SK s.r.o. 

7.   Blaško Matej, Ing. 

8.   Šarudyová Daniela 
 

Technológia a manažment stavieb Bc. externá forma štúdia 

1.   Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA 

2.   Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA  

3.   Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

4.   Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA  

5.   Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA 

6.   Noga Martin, PhDr, PhD. – FIRST SK s.r.o. 

7.   Rubint Andrej, Ing 

8.   Paláčiková Lenka 
 

Technológia a manažment stavieb Ing. denná forma štúdia 

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA 

2. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

3. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA 

4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA 

6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK 

7. Játy Lukáš, Ing. PhD. 

8. Kolčáková Terézia, Bc. 
 



Technológia a manažment stavieb Ing. externá forma štúdia 

1. Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc., KTMS SvF UNIZA 

2. Pitoňák Martin, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

3. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing., KTMS SvF UNIZA 

4. Šrámek Juraj, doc. Ing. PhD., KTMS SvF UNIZA 

5. Remišová Eva, doc. Ing. PhD., KCEI SvF UNIZA 

6. Čuraj Milan, Ing. PhD. - M-SILNICE SK 

7. Suroviaková Ľubica, Ing. 

8. Starší Matej, Bc. 

 

b) Návrh na zmenu spolugaranta v programoch teória a konštrukcie pozemných stavieb, 
3. st. za doc. Ing. Agnes Iringovú, PhD. 
  
Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za zmenu spolugaranta prof. Dr. Ing. Martina Deckého 
za doc. Ing. Agnes Iringovú, PhD.: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        23* 

Názov študijného programu Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

teória a konštrukcie pozemných 
stavieb PhD. denná forma 

21 0 2 0 

teória a konštrukcie pozemných 
stavieb PhD. externá forma 

21 0 2 0 

* 1 člen sa nezúčastnil hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA tajným hlasovaním formou hlasovacieho formulára v OnVote 

počtom hlasov 21 schválili zmenu spolugarantky vo všetkých navrhovaných študijných 

programoch. 

 

Nové zloženie Rád študijných programov po zmene spolugaranta: 

 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb PhD. denná forma štúdia 

1. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA 

2. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSU SvF UNIZA 

3. Iringová Agnes, doc. Ing. PhD., KPSU SvF UNIZA 

4. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSAU SvF UNIZA 

5. Koteš Peter, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA 

6. Majerský Ján, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina 

7. Vandličková Dominika, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina 

8. Chabada Marek, Ing. 
 

Teória a konštrukcie pozemných stavieb PhD. externá forma štúdia 

1. Drusa Marián, prof. Ing. PhD., KGt SvF UNIZA 

2. Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc., KPSAU SvF UNIZA 



3. Iringová Agnes, doc. Ing. PhD., KPSU SvF UNIZA 

4. Ponechal Radoslav, doc. Ing. PhD., KPSAU SvF UNIZA 

5. Koteš Peter, doc. Ing. PhD., KSKM SvF UNIZA 

6. Majerský Ján, Ing. PhD. - PROMA s. r. o., Žilina 

7. Barňák Peter, Ing. PhD. - TSUS, n. o. 

8. Bartko Marek, Ing. 

 

Ad 4) 

Predseda VR predstavil zmeny, ktoré nastali v rámci zosúladenia študijných programov 

tretieho stupňa VŠ vzdelávania v dennej forme v študijných programoch, medzi ktoré patria 

napr. zosúladenie počtu kreditov za jednotlivé predmety, výučba identických predmetov 

v rovnakom semestri a tiež nastavenie rovnakého rozsahu výučby konkrétnych predmetov 

vo všetkých 3 študijných programoch. Z procesu zosúlaďovania vyplynulo aj doplnenie 

niektorých povinne voliteľných predmetov zlepšujúcich kvalitu doktorandského štúdia. Do 

diskusie sa zapojili prof. Vičan, prof. Mikolaj a prof. Sága. Všeobecne skonštatovali, že 

nevidia veľký prínos tejto akreditácie v 3. stupni, nakoľko tento stupeň stále ostáva 

nedoriešený z hľadiska štúdia a vedy. Vzhľadom na dôležitosť a podstatu 3. stupňa štúdia 

by mali byť podklady z akreditačnej agentúry pripravené na inej úrovni ako pre prvý a druhý 

stupeň, nakoľko prvý a druhý stupeň je zameraný skôr na štúdium, čomu zodpovedali aj 

podklady a tretí stupeň štúdia je skôr zameraný na vedu, čo obsahovo v podkladoch 

chýbalo. Prof. Ďurica predniesol návrh hodnotiteľov z praxe, ktorí z hľadiska naplnenia 

kvality doktorandov požadujú, aby SvF UNIZA bola kompatibilná s univerzitami v Košiciach 

a Bratislave a dĺžku doktorandského štúdia v dennej forme upravila na 4 roky. Po skončení 

diskusie predseda VR vyzval členov VR k hlasovaniu. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za zosúladenie študijných programov 3. stupňa 
vzdelávania na SvF UNIZA v dennej forme: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        22*  

Názov študijného programu Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

teória a konštrukcie pozemných 
stavieb 

22 0 0 0 

teória a konštrukcie inžinierskych 
stavieb 

22 0 0 0 

technológia a manažment stavieb 21 0 1 0 

* 2 členovia sa nezúčastnil hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 22 

schválili návrh na zosúladenie študijného programu 3. stupňa teória a konštrukcie 

pozemných stavieb v dennej forme, počtom hlasov 22 schválili návrh na zosúladenie 

študijného programu 3. stupňa teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v dennej forme 

a počtom hlasov 21 schválili návrh na zosúladenie študijného programu 3. stupňa 

technológia a manažment stavieb v dennej forme štúdia. 



Ad 5) 

Predseda VR predstavil navrhované zmeny v kritériách na získanie titulu docent a kritériách 

na získanie titulu profesor na Stavebnej fakulte UNIZA, schválených dňa 29.04.2021 VR 

UNIZA. Po ich predstavení otvoril rozsiahlu diskusiu, do ktorej sa zapojili takmer všetci 

prítomní členovia vedeckej rady. Pripomienky a návrhy diskutujúcich boli priamo počas 

rokovania zapracované do návrhu, o ktorého znení sa po ukončení diskusie a zapracovaní 

pripomienok vyplynutých z diskusie hlasovalo. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        21*  
počet kladných hlasov        20 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            1 
* 3 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 20 

schválili návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor na Stavebnej fakulte UNIZA a odporučili predsedovi VR predložiť návrh kritérií na 

schválenie do VR UNIZA. 

 

Ad 6) 

Predseda VR predstavil navrhované zmeny vo vnútornom predpise „Všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov na SvF UNIZA“ z roku 2014. Hlavným dôvodom 

navrhovaných zmien bola aktualizácia kritérií, ktoré sa zmenili od roku 2014 a tiež 

zosúladenie tohto predpisu so smernicou UNIZA č. 202 „Kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií hosťujúcich profesorov“. Uvedené 

kritériá budú uplatňované vo všetkých výberových konaniach u aktuálnych a tiež u 

novoprijímaných zamestnancov SvF UNIZA. Po predstavení zmien predseda VR vyzval 

prítomných členov VR k diskusii. Do nej sa zapojili: prof. Komačka, doc. Sitányiová, prof. 

Vičan, doc. Kúdelčíková, doc. Koteš a prof. Benčat. Predmetom diskusie bolo najmä 

upresnenie pojmov funkcia docent/profesor a funkčné miesto docent/profesor, ďalej na aké 

funkčné miesto budú zaradení zamestnanci, ktorí spĺňajú súčasné kritériá ale po zmene 

kritérií ich spĺňať nebudú a tiež sa diskutovalo o plnení kritérií pre zamestnancov, ktorí budú 

prijímaní z praxe napr. na čiastočný úväzok. Po ukončení diskusie predseda VR zahájil 

hlasovanie. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 

počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        20*  
počet kladných hlasov        19 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            1 



* 4 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 19 

schválili návrh na Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a 

docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov na SvF 

UNIZA a odporučili predsedovi VR predložiť návrh kritérií na schválenie do VR UNIZA. 

 
Ad 7)  
Dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. predložil členom VR „Výročnú správu 
o  činnosti SvF UNIZA za rok 2021“, pričom 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. 
 
VR SvF UNIZA vzala na vedomie „Výročnú správu Stavebnej fakulty UNIZA za rok 2021“. 

 

Ad 8) 

Rokovanie VR ukončil jej predseda prof. Drusa poďakovaním prítomným členom vedeckej 
rady za ich aktívnu účasť počas rokovania a oboznámil  ich s predpokladaným programom 
a termínom nasledujúcej vedeckej rady, ktorá by sa mala uskutočniť koncom apríla alebo 
začiatkom mája 2022. S presným termínom a spôsobom rokovania VR budú jej členovia 
včas oboznámení. 
 

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

 

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková  


