
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

Stavebná fakulta 

                                                    
 
KOR/2115/2019  

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z Vedeckej rady Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 4. apríla 2019 
 
 
Uznesenie č. 1/2019 
VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docenta 
Ing. Jaroslavovi Odrobiňákovi, PhD. v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  25  
počet kladných hlasov       25 
počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
Uznesenie č. 2/2019 
VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docenta 
Ing. Miroslavovi Brodňanovi, PhD. v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  25  
počet kladných hlasov       25 
počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
Uznesenie č. 3/2019 
VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Juraja 
Šrámeka, PhD. na získanie vedecko-pedagogického titulu docenta v študijnom 
odbore 5.2.8 stavebníctvo 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       24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  24  
počet kladných hlasov       24 



počet záporných hlasov         0 
počet neplatných hlasov         0 
zdržali sa           0 
 
Uznesenie č. 4/2019 
VR SvF UNIZA schválila  jednomyseľne aklamačným hlasovaním návrh zloženia 
komisií na štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho 
štúdia na SvF UNIZA od akademického roka 2017/2018 a v tajnom hlasovaní 
doplnenie týchto komisii o navrhovaných členov: 
 
Doc. Ing. Silvia Gašincová, 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 
 
Ing. Vladimír Nechuta 

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 
 
Ing. Peter Juráš, 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 
 
Ing. Richard Púček 

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 
 
Ing. Martin Kužma 

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 
 
Ing. Gabriela Tisoňová, 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 
 
Ing. Pavol Liška 

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 
 
doc. Ing. Martin Lidmila 

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 
 
Uznesenie č. 5/2019 
VR SvF UNIZA schválila návrh menovať za školiteľov doktorandského štúdia na SvF 
UNIZA v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  
 
doc. Ing. Juraja Mužíka, 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 
 



doc. Ing. Janku Šestákovú, 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 
  
Uznesenie č. 6/2019 
VR SvF UNIZA  schválila aklamačným hlasovaním návrh zmien a úprav pre študijný 
program inžinierskeho stupňa technológie, manažment a informačné systémy 
v stavebníctve:  
 
Výsledok aklamačného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR        28 
počet prítomných členov       24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať  24  
počet kladných hlasov       22 
počet záporných hlasov         1 
zdržali sa           1 
 
Uznesenie č. 7/2019 
VR SvF UNIZA  schválila jednomyseľným aklamačným hlasovaním návrh zmeny 
garanta a spolugaranta v študijných programoch s časovým obmedzením 
uskutočňovaných na SvF UNIZA. 
 

Uznesenie č. 8/2019 
VR SvF UNIZA berie na vedomie Výročnú správu Stavebnej fakulty UNIZA za rok 
2018. 
 

 
 
 
 
 

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


