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Z Á Z N A M 

z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
konanej dňa 28. mája 2020, 

 formou videokonferenčného spojenia cez aplikáciu MS Teams. 

 
 
Počet členov vedeckej rady 29 
Počet prítomných členov  25 
Počet ospravedlnených členov   4 
      
Z celkového počtu 29 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 a schválenie programu zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA. 
2.  Schválenie úprav v Rokovacom poriadku VR SvF UNIZA. 
3.  Schválenie nových členov komisií štátnych skúšok pre ak. rok 2019/20. 
4.  Zmeny a úpravy v akreditácii študijných programov SvF UNIZA. 
5.  Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za rok   
     2019. 
6.  Rôzne – vymenovanie priemyselnej rady SvF UNIZA. 

 
Ad 1)   
Zasadnutie vedeckej rady (ďalej „VR“) otvoril a viedol jej predseda a zároveň dekan 
SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. V úvode videokonferenčného spojenia 
privítal prítomných členov VR a súčasne predstavil nového člena VR, prof. Ing. 
Jozefa Hrašku, PhD., ktorý pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb  
na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Následne oboznámil členov VR so systémom 
hlasovania k jednotlivým bodom rokovania  prostredníctvom hlasovacieho formulára 
v aplikácii MS Teams. V závere úvodnej časti predniesol program rokovania, ktorý 
prítomní členovia VR SvF UNIZA pomocou hlasovacieho formulára v MS Teams 
počtom hlasov 18 schválili.   
 
Ad 2) 
Predseda VR predstavil navrhované zmeny v Rokovacom poriadku VR SvF UNIZA, 
ktoré je nevyhnutné vykonať v súvislosti s aktuálnym znením § 29 a § 30 zákona 
č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a taktiež v súvislosti s novelizáciou vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor. 



Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    29 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet hlasujúcich členov   25 
Počet kladných hlasov   25 
Počet záporných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 
 
Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie MS Teams 
schválila navrhované zmeny v Rokovacom poriadku VR SvF UNIZA. 
 
Ad 3)  
Predseda VR informoval o zložení komisií pre štátne skúšky v študijných programoch 
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Predstavil zloženie jednotlivých komisií 
a následne vyzval prodekanku pre študijnú a pedagogickú činnosť na SvF UNIZA 
doc. Kúdelčíkovú, aby informovala o doplnení komisií o ďalších dvoch odborníkov, 
Ing. Radoslava Ponechala PhD. a Ing. Jána Šedivého, CSc., s právom skúšať na 
štátnych skúškach v študijných programoch na SvF UNIZA od akademického roku 
2019/2020.  
 
Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    29 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet hlasujúcich členov   24 
Počet kladných hlasov   24 
Počet záporných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 
 
Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie MS Teams 
schválila zloženie komisií pre štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho 
a inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA od akademického roka 2019/2020. 
 
Ad 4)  
Predseda VR predstavil návrh na zmenu garanta a spolugaranta v študijných 
programoch uskutočňovaných na SvF UNIZA. 

1) Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy doterajší garant študijného programu 
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby druhého stupňa štúdia v dennej a externej 
forme študijného odboru 35 stavebníctvo prof. Dr. Ing. Jozef Komačka nemôže plniť 
povinnosti súvisiace s garantovaním, keďže nepracuje na ustanovený pracovný čas, 
VR tajným hlasovaním rozhodla nasledovne: 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    29 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet hlasujúcich členov   23 
Počet kladných hlasov   23 
Počet záporných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 



VR formou hlasovacieho formulára aplikácie MS Teams tajným hlasovaním schválila 

zmenu garanta študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

druhého stupňa štúdia v dennej a externej forme študijného odboru 35 stavebníctvo. 

Doterajšieho garanta prof. Dr. Ing. Jozefa Komačku nahradí prof. Ing. Martin 

Moravčík, PhD. 

2) Vzhľadom na situáciu, kedy počas lehoty uskutočňovania študijného programu 
technológia a manažment stavieb doktorandského štúdia v dennej a externej forme 
študijného odboru 35 stavebníctvo nastala zmena v pracovnoprávnom vzťahu 
doterajšieho spolugaranta prof. Dr. Ing. Jozefa Komačku, VR tajným hlasovaním 
rozhodla nasledovne:  
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    29 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet hlasujúcich členov   23 
Počet kladných hlasov   21 
Počet záporných hlasov     1 
Zdržal sa hlasovania     1 
 
VR formou hlasovacieho formulára aplikácie MS Teams tajným hlasovaním schválila 

zmenu spolugaranta študijného programu technológia a manažment stavieb 

doktorandského štúdia v dennej a externej forme študijného odboru 35 stavebníctvo. 

Doterajšieho spolugaranta prof. Dr. Ing. Jozefa Komačku nahradí doc. Ing. Juraj 

Šrámek, PhD. 

Ad 5) 
Dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. predložil členom VR „Výročnú 
správu o  činnosti SvF UNIZA za rok 2019“.  
 
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, ktorá sa týkala najmä hodnotiacich kritérií 
podaných projektov (VEGA, KEGA, APVV) vystúpili prof. Kovářík, prof. Čelko, 
prof. Mikolaj, prof. Bujňák, prof. Dvořák, doc. Kršák a doc. Tesár. Do diskusie 
ohľadom kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na publikačné výstupy 
doktorandov sa zapojil prof. Hraška. 
 
 



Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    29 
Počet prítomných členov   25 
Počet členov oprávnených hlasovať 25 
Počet hlasujúcich členov   24 
Počet kladných hlasov   24 
Počet záporných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     0 
 
VR SvF UNIZA vzala na vedomie a zároveň formou hlasovacieho formulára 
aplikácie MS Teams schválila „Výročnú správu Stavebnej fakulty UNIZA za rok 
2019“. 
 
Ad 6) 
Predseda VR predstavil členom VR zámer vytvorenia priemyselnej rady SvF, 
jej funkciu a prínos pre SvF UNIZA, najmä z hľadiska prepojenia štúdia s praxou. 
Priemyselná rada by mala byť nápomocná pri výchove a smerovaní študentov 
a predkladať vedeniu fakulty návrhy na modifikáciu už existujúcich, prípadne 
vytváranie nových študijných programov tak, aby boli v súlade s aktuálnymi 
potrebami praxe. Predseda VR v blízkej budúcnosti vyzve zamestnávateľov 
stavebných, projekčných a obchodných spoločností, aby poslali nominácie na členov 
priemyselnej rady a súčasne ponúkol možnosť externým členom VR SvF UNIZA stať 
sa tiež členmi priemyselnej rady.  
 
Rokovanie VR ukončil jej predseda a poďakoval členom VR za ich aktívnu účasť 
a spoluprácu počas videokonferenčného rokovania VR. 

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

 
  
 

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková 


