
 
 

 

 

 

 
KOR/9959/2014 

 

 

V Ý P I S 

 
Z Á Z N A M   

z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty ŽU v Žiline 

konanej dňa 13. 11. 2014 

 

 

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. Zahájenie činnosti novej VR SvF ŽUŽ. 

3. Návrh na udelenie vedecko – pedagogického titulu docentky dr inż. Izabele Major 

v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika. 

4. Návrh na začatie habilitačného konania  Mgr. Dany Sitányiovej, PhD. v študijnom odbore 

5.2.8 stavebníctvo. 

5. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ ŽU prof. Ing. Jánovi Benčatovi, 

CSc. 

6. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2013/2014. 

7. Správa o výsledkoch prijímacieho konania v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na 

akademický rok 2014/2015. 

8. Rôzne. 

 

Ad 8) 

Prof. Vičan informoval členov vedeckej rady, že  dr. inż. Mariuzs Żołtowski, pracovník 

University of Technolody and Life Sciences, Bydgoszcz, Poľsko,  si podal žiadosť o začatie 

habilitačného konania na  udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 

5.1.7 aplikovaná mechanika. Informoval o tom, že jeho materiály boli pozitívne posúdené 

hodnotiacou komisiou SvF ŽUŽ a následne  boli predložené na posúdenie prorektorovi ŽU 

pre vedu a výskum prof. Ing. Jánovi Čelkovi, CSc. Po preštudovaní predložených materiálov 

prof. Čelko, vzhľadom na nesplnenie predpísaných minimálnych kritérií vo všetkých 

hodnotených povinných kategóriách, neodporúčal začať na zasadaní vedeckej rady habilitačné 

konanie dr. inż. Mariuzsa Żołtowskeho na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

Preto prof. Vičan predložil Vedeckej rade SvF ŽUŽ  návrh na skončenie habilitačného 

konania dr. inż. Mariuzsa Żołtowskeho. 
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Výsledok tajného hlasovania 

počet členov vedeckej rady  25  

počet prítomných členov  20  

hlasovalo    20  

za návrh    13  

proti návrhu          3  

zdržal sa       3  

neplatný      1 

 

Vedecká rada SvF ŽUŽ schválila  skončenie  habilitačného konania a vrátenie materiálov  dr. 

inż. Mariuzsa Żołtowskeho na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 

odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnosť výpisu: Bežillová 

 

 


