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U Z N E S E N I E 
 

z Vedeckej rady Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 29. novembra 2018 
 
 
Uznesenie č. 8/2018 
VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Miroslava 
Brodňana, PhD., pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent 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. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       22 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  22  
počet kladných hlasov       22 
počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
Uznesenie č. 9/2018 
VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Jaroslava 
Odrobiňáka, PhD., pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent 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. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       22 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  22  
počet kladných hlasov       22 
počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
Uznesenie č. 10/2018 
VR SvF UNIZA schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Karlovi Kovaříkovi, CSc. 

 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       22 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  21  
počet kladných hlasov       21 
počet záporných hlasov         0 



počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
(prof. Ing. Karel Kovařík, PhD. ako riadny člen VR SvF UNIZA  v súlade  s Rokovacím 
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3,  nehlasoval). 
 
Uznesenie č. 11/2018 
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch vzdelávania v akademickom 
roku 2017/2018. 
 
Uznesenie č. 12/2018 
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o výsledkoch prijímacieho konania na 
akademický rok 2018/2019 v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. 
 
Uznesenie č. 13/2018 
VR SvF UNIZA berie na vedomie správu o štúdiu v akademickom roku 2018/2019. 
 
Uznesenie č. 14/2018 
VR SvF UNIZA schválila návrh na doplnenie člena odborovej komisie pre študijný 
odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika o členku doc. Ing. Yvonnu Kolekovú, PhD. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       22 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  22  
počet kladných hlasov       22 
počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 

 
prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r. 

                                                                                 predseda VR SvF UNIZA 


