
 
 
 
 
KOR/9550/2021 

 
 

Z Á Z N A M 

zo zasadnutia Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
konanej dňa 09. decembra 2021, 

 formou videokonferenčného rokovania cez aplikáciu MS Teams. 

 
Počet členov vedeckej rady 29 
Počet prítomných členov  24 
Počet ospravedlnených členov   5      

Ospravedlnení: prof. Decký, prof. Komačka, Ing. Podmanický, Ing. Serva, Ing. Šinály. 
 
Z celkového počtu 29 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, 

dekan SvF UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

2. Návrh na začatie vymenúvacieho konania za profesora doc. Ing. Petra Koteša, 

PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby.  

3. Návrh na zosúladenie bakalárskeho študijného programu geodézia 

a kartografia s jeho úpravou. 

4. Rôzne. 
 
Ad 1)   
Zasadnutie vedeckej rady (ďalej „VR“) otvoril a viedol jej predseda a zároveň dekan SvF 
UNIZA prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Zasadnutie prebiehalo formou videokonferenčného 
rokovania v prostredí MS Teams, v ktorom boli v dostatočnom predstihu nahrané aj prílohy 
k jednotlivým bodom rokovania a členovia vedeckej rady sa s nimi mohli vopred oboznámiť. 
Hlasovania k jednotlivým bodom programu boli realizované cez aplikáciu OnVote. 
V úvode VR jej predseda privítal prítomných členov VR a následne predstavil nového člena 
VR doc. Ing Jaroslava Odrobiňáka, PhD., ktorý bol za člena VR SvF UNIZA schválený 
Akademickým senátom SvF UNIZA dňa 8.12.2021. V závere úvodnej časti 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 hlasovania VR SvF UNIZA za vymenovanie skrutátorov: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        20  



Meno Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 20 0 0 4 

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 20 0 0 4 

Členovia VR formou hlasovacieho formulára v OnVote jednomyseľne schválili doc. Ing. 
Emila Kršáka, PhD. a  doc. Mgr. Danu Sitányiovú, PhD. za skrutátorov VR. 

Po schválení skrutátorov predseda VR predniesol program rokovania a zahájil hlasovanie 
na jeho schválenie. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
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 
nehlasovali            2 

Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 22 
schválili program zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA dňa 9.12.2021.   
 
Ad 2) 
Predseda VR informoval, že v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor, jej §5, ods. 1, 2, 3  podal doc. Ing. Peter Koteš, PhD., žiadosť 
o začatie vymenúvacieho konania na získanie titulu profesor v študijnom odbore 
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.  
Prof. Drusa predstavil  doc. Ing. Petra Koteša, PhD., ktorý pôsobí ako docent na Katedre 
stavebných konštrukcií a mostov na SvF UNIZA a v krátkosti oboznámil členov VR SvF 
UNIZA s jeho pedagogickou a vedeckou činnosťou. Taktiež skonštatoval, že menovaný 
predložil všetky predpísané materiály, potrebné na posúdenie plnenia kritérií na začatie 
vymenúvacieho konania. Tie v súlade s usmernením dekana a rektora UNIZA prerokovala 
s pozitívnym výsledkom interná hodnotiaca komisia SvF UNIZA pre posudzovanie 
habilitácií a inaugurácií. Následne po kontrole materiálov na Oddelení vedy a výskumu 
UNIZA odporučil prorektor pre vedu a výskum UNIZA uchádzačovi podanie žiadosti 
o začatie vymenúvacieho konania. 
 
Predseda VR SvF UNIZA oboznámil členov rady s témou inauguračnej prednášky 
„Spoľahlivosť a trvanlivosť existujúcich betónových mostov“ a návrhom na zloženie 
inauguračnej komisie a oponentov. 
 
Po predstavení zloženia komisie a oponentov predseda VR predniesol návrh na zmenu 
predsedu inauguračného konania. Dôvodom požadovanej zmeny je spoločná monografia 
a množstvo spoločných publikácii prof. Vičana s doc. Kotešom, ako aj fakt, že prof. Vičan 
bol školiteľom doc. Koteša v doktorandskom štúdiu na Stavebnej fakulte UNIZA. Prof. Vičan 
na vyzvanie predsedu VR so zmenou súhlasil a za predsedu inauguračnej komisie navrhol 
prof. Ing. Mariána Drusu, PhD. Predseda VR s nomináciou súhlasil a zahájil hlasovanie za 
schválenie upraveného návrhu komisie a oponentov. 

 



Upravený návrh na inauguračnú komisiu a oponentov: 
(podľa Vyhl. MŠVVaŠ SR č. 246/2019 z 22 júla 2019 §5, ods. 6 a 7) 

Predseda:    prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 
   Katedra geotechniky 

Stavebná fakulta UNIZA 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Členovia:   prof. Ing. Radim Čajka, CSc. 

Katedra konstrukcí 
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava 
L. Podéště 1875/17 
708 33  Ostrava – Poruba 
Česká republika 

 
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. 
Katedra betónových konštrukcií a mostov 
Stavebná fakulta STU 
Radlinského 11 
810 05  Bratislava 
 
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 
Ústav inžinierskeho staviteľstva 
Katedra kovových a drevených konštrukcií 
Stavebná fakulta TUKE 
Vysokoškolská 4 
040 01  Košice 
 

Oponenti:  prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. 
Katedra betónových konštrukcií a mostov 
Stavebná fakulta STU 
Radlinského 11 
810 05  Bratislava 

 
    prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc. 

významný odborník v odbore 
Pohraničníkov 19 
851 10  Bratislava 

 
                               prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Dr. h. c. 

Ústav betonových a zděných konstrukcí 
Fakulta stavební VUT Brno 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
Česká republika 

 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   23*  
počet prezentujúcich sa        21  
počet kladných hlasov        21 



počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            2 

* (doc. Ing. Peter Koteš, PhD., ako riadny člen VR SvF UNIZA  v súlade  s Rokovacím poriadkom 
VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3,  nehlasoval). 

 
Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 21 
schválili začatie vymenúvacieho konania za profesora doc. Ing. Petra Koteša, PhD., 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a 
dopravné stavby a  zloženie inauguračnej komisie a oponentov. 
 
Ad 3) 
V úvode tohto bodu predseda VR oboznámil členov VR s aktuálnym stavom zosúlaďovania 
študijných programov (ďalej len „ŠP“) na nové štandardy. Základom nových štandardov je 
zavedenie vnútorného systému hodnotenia kvality (VSK), ktorý bol začatý schvaľovaním 
Rád študijných programov a Rád garantov fakulty pre prvý, druhý a tretí stupeň. 
Následne predstavil zloženie Rady garantov pre študijný program geodézia a kartografia 
a udelil slovo garantke ŠP doc. Dr. Ing Jane Ižvoltovej, ktorú vyzval, aby predstavila úpravy 
a inovácie pre tento študijný program. Doc. Ižvoltová v úvode svojej prezentácie predstavila 
portál akreditacia.uniza.sk, v ktorom sa úpravy realizujú. Následne predstavila náležitosti 
žiadosti na zosúladenie a úpravu študijného programu, konkrétne návrh na zosúladenie 
študijného programu – s úpravou, opis študijného programu, vnútornú hodnotiacu správu, 
vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky garantov ŠP, zabezpečovanie profilových 
predmetov garantmi a učebný plán. V ďalšom kroku predstavila jednotlivé procesy 
zosúlaďovania ŠP a vyzvala členov VR, aby sa k danej problematike vyjadrili, nakoľko 
pripomienky členov VR je potrebné zakomponovať do návrhu zosúlaďovania.  
Do diskusie sa zapojil predseda VR, ktorý predstavil členom VR personálne zmeny, ktoré 
sa udiali na katedre geodézie pre udržateľnosť tohto ŠP a jeho budúce pokračovanie. Vo 
všeobecnosti poukázal, že každou akreditáciou sa zvyšuje množstvo dokumentov, 
potrebných pre dokazovanie schopnosti fakulty a jej zamestnancov vychovávať 
a vzdelávať absolventov v príslušnej oblasti, pričom pozitívom je že sa kladie väčší dôraz 
na názor zamestnávateľov, absolventov a študentov.  
 
Po diskusii predseda VR zahájil hlasovanie na schválenie návrhu na zosúladenie 
bakalárskeho študijného programu geodézia a kartografia s jeho úpravou. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        21  
počet kladných hlasov        21 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            3 

 
Členovia VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote počtom hlasov 21 
schválili návrh na zosúladenie bakalárskeho študijného programu geodézia a kartografia 
s jeho úpravou. 
 
Ad 4) 
V rámci tohto bodu prebiehala diskusia o pripravovanej zmene v dĺžke externej formy štúdia 
tak, aby bola jednotná s dennou formou štúdia. Predseda VR poznamenal, že by sa nemal 



meniť opis študijného programu ani garanti, všetko ostane identické s denným štúdiom,  
upravia sa iba študijné plány na skrátené obdobie. 
Prof. Benko z pozície predsedu SKSI vyslovil žiadosť predsedovi VR, či by bolo možné 
vytvoriť v rámci stavebných fakúlt SR špeciálne štúdium, v podobe doplnkového alebo 
postgraduálneho štúdia v dĺžke jedného alebo dvoch semestrov, pre odborníkov z praxe, 
ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a budú si môcť doplniť stredoškolské vzdelanie týmto 
štúdiom. Predseda VR vyjadril podporu tomuto návrhu a ochotu Stavebnej fakulty UNIZA 
podieľať sa na vzdelávaní tejto skupiny odborníkov pracujúcich v praxi. 

Dekan SjF UNIZA prof. Sága podal informáciu o aktuálnom znení návrhu Zákona 
o vysokých školách, ktorý bude posunutý do rokovania vlády SR. 

 
Rokovanie VR ukončil jej predseda prof. Drusa a poďakoval členom vedeckej rady za ich 
aktívnu účasť a spoluprácu počas videokonferenčného rokovania VR, ako aj počas celého 
roka 2021. Oboznámil členov VR s predpokladaným termínom nasledujúcej VR, ktorý by 
mal byť začiatkom februára 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  


