
 

 

 

 

KOR/2134/2015 

 
 

 

Z Á Z N A M   

z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty ŽU v Žiline 

konanej dňa 26. 03. 2015 

 

 

Počet členov vedeckej rady  25 

Počet prítomných členov  20 

Počet ospravedlnených členov   5 

      

Z celkového počtu 25 riadnych členov Vedeckej rady  Stavebnej fakulty  Žilinskej univerzity 

v Žiline (ďalej VR SvF ŽUŽ) bolo prítomných 20 členov, t. j. viac ako 2/3 členov. Podľa 

rokovacieho poriadku VR SvF ŽUŽ bola vedecká rada uznášania schopná.  

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na udelenie vedecko–pedagogického titulu docentky Mgr. Dane Sitányiovej, PhD. 

v študijnom odbore 5.2.5 stavebníctvo. 

3. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty ŽU v Žiline za rok 2014. 

4. Návrh na schválenie nových školiteľov doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.5 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 

5. Doplnenie komisií na štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho 

štúdia na SvF ŽUŽ. 

6. Rôzne. 

 

Ad 1)  

Zasadnutie Vedeckej rady (ďalej VR) otvoril jej predseda a dekan SvF ŽUŽ prof. Ing. Josef 

Vičan, CSc. Privítal prítomných členov a oboznámil ich s  programom rokovania. Členom VR 

predložil návrh na funkciu skrutátorov - doc. Ing. Danielu Kuchárovú, PhD. a prof. Ing. 

Jozefa Melcera, DrSc. V aklamačnom hlasovaní členovia VR SvF ŽUŽ predložený program 

rokovania a návrh na skrutátorov schválili.   
 

Ad 2)  

Prof. Vičan informoval, že habilitačná prednáška Mgr. Dany Sitányiovej, 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 25. marca 2015. Udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. Jánovi 

Mikolajovi, CSc., ktorý predstavil habilitantku a požiadal ju, aby členom VR stručne 

predstavila svoj profil v pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a stručne 

informovala o habilitačnej prednáške na tému „Aplikácie geografických informačných 

systémov v procese projektovej (investičnej) prípravy, výstavby a riadenia cestnej siete“.  
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Predseda habilitačnej komisie prof. Mikolaj informoval, že habilitačnej komisii ani VR SvF 

ŽUŽ 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 menovanie docentov 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 ŽUŽ udeliť Mgr. Dane 

Sitányiovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentky v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo. 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie, v ktorom odporúča udeliť  Mgr. Dane 

Sitányiovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentky v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo. 

V rámci toho posúdila, či uchádzačka spĺňa podmienky na získanie titulu docent a či bol 

dodržaný postup ustanovený príslušným zákonom a vyhláškou. V diskusii vystúpili prof. 

Melcer, prof. Mikolaj, prof. Vičan, doc. Tesár, prof. Čelko. Po diskusii VR rozhodla o udelení 

titulu docent v tajnom hlasovaní. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF ŽUŽ: 

Počet všetkých členov    25 

Počet prítomných členov   20 

Počet členov oprávnených hlasovať  20 

Počet kladných hlasov   18 

Počet záporných hlasov     1 

Počet neplatných hlasov     0 

Zdržal sa hlasovania      1 
 

Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR s udelením titulu znamená, že VR SvF 

ŽUŽ schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docentky Mgr. Dane Sitányiovej, PhD. 

v študijnom odbore  5.2.8 stavebníctvo. 

 

Ad 3) 

Dekan SvF ŽUŽ prof. Ing. Josef Vičan, CSc. predložil členom VR „Výročnú správu 

o činnosti SvF ŽUŽ za rok 2014“.  

Informoval o: 

 zameraní fakulty, 

 klasifikačnej štruktúre fakulty, 

 vzdelávacej činnosti a doktorandskom štúdiu, 

 vedeckovýskumnej činnosti, 

  riešených a  podaných  projektoch (VEGA, KEGA, APVV, zahraničných  

 výskumných projektoch), 

  publikačnej činnosti fakulty, 

 medzinárodnej spolupráci a zahraničných vzdelávacích projektoch, 

 spolupráci s praxou a regiónom, 

 rozvojových zámeroch fakulty, 

 výsledkoch komplexnej akreditácie a záveroch z toho vyplývajúcich. 

 

V diskusii k danému bodu rokovania vystúpil prof. Gašparík, prof. Čelko, doc. Tesár, prof. 

Mikolaj.  

 

VR  berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Stavebnej fakulty ŽUŽ za rok 2014. 

 



 

 

Ad 4) 

V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Smernice ŽUŽ č. 110/2013 v znení dodatku č. 1 Študijného poriadku  

pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na ŽU v Žiline (časť II, čl. 6 odst. 1), predložil prof. 

Komačka  členom VR návrh menovať za školiteľa doktorandského štúdia v študijnom odbore 

5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 

 

- doc. Ing. Matúša Kováča, PhD., pracovníka Katedry cestného staviteľstva SvF ŽUŽ,  

- doc. Ing. Evu Remišovú, PhD., pracovníčku Katedry cestného staviteľstva SvF ŽUŽ.  

 

Oboznámil členov VR, že menovaní spĺňajú kritériá stanovené v Pravidlách na schvaľovanie 

školiteľov doktorandského štúdia na SvF ŽUŽ, ktoré VR SvF ŽUŽ schválila 30. 4. 2014. 

Vedecko-pedagogické charakteristiky menovaných  tvorili prílohu návrhu. O schválení 

návrhov rozhodla VR v tajnom hlasovaní. 

 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF ŽUŽ – doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. 

Počet členov      25 

Počet prítomných členov   20 

Počet členov oprávnených hlasovať  20 

Počet kladných hlasov   20 

Počet záporných hlasov     0 

Počet neplatných hlasov     0 

Zdržal sa hlasovania      0 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF ŽUŽ – doc. Ing. Eva Remišová, PhD. 

Počet členov      25 

Počet prítomných členov   20 

Počet členov oprávnených hlasovať  20 

Počet kladných hlasov   19 

Počet záporných hlasov     1 

Počet neplatných hlasov     0 

Zdržal sa hlasovania      0 

 

Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR s menovaním znamená, že VR SvF ŽUŽ 

schválila návrh  menovať  za školiteľa doktorandského štúdia doc. Ing. Matúša Kováča, PhD.  

a doc. Ing. Evu Remišovú, PhD. v študijnom odbore 5.1.5  inžinierske konštrukcie a dopravné 

stavby. 

 

Ad 5) 

Ing. Šestáková informovala o zložení štátnicových komisií pre bakalárske a inžinierske 

štúdium v jednotlivých študijných programoch. Uviedla odborníkov, ktorí už boli VR 

schválení v predchádzajúcom období a zároveň predložila návrh na doplnenie ďalších 

odborníkov s právom skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch na SvF ŽUŽ od 

akademického roku 2014/2015.  

Zoznam schválených odborníkov tvorí prílohu záznamu k bodu 5). 

VR SvF ŽU schválila,  jednomyseľne aklamačným hlasovaním, zloženie komisií na štátne 

skúšky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na SvF ŽUŽ od 

akademického roka 2014/2015. 

 

Ad 6) 

Prof. Čelko pozval všetkých školiteľov doktorandského štúdia z radov členov VR na spoločné 

stretnutie denných doktorandov s vedením Žilinskej univerzity v Žiline a s vedeniami  



jednotlivých jej fakúlt, ktoré sa uskutoční 30.3.2015. Informoval, že stretnutie bude 

otvoreným diskusným fórom k aktuálnym problémom  doktorandského štúdia na Žilinskej 

univerzite v Žiline. 
 

Rokovanie ukončil predseda Vedeckej rady SvF ŽUŽ  prof. Vičan. Poďakoval prítomným 

členom vedeckej rady za ich účasť a spoluprácu.  

 

 

 

 

 

 prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v.r. 

    predseda VR SvF ŽUŽ 

  
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bežillová 


