
 
 

 

 

 

 
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 3)  

Prof. Vičan informoval, že habilitačná prednáška dr inż. Izabely Major sa 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, konala dňa 

12. novembra 2014. Udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Melcerovi, ktorý 

požiadal habilitantku, aby členom vedeckej rady stručne predstavila svoj  profil 

v pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a stručne informovala 

o habilitačnej prednáške na tému „Analýza vybraných vlnových javov v kontinuálnych 

stlačiteľných a nestlačiteľných hyperelastických štruktúrach“.  

Predseda habilitačnej komisie prof. Melcer informoval, že habilitačnej komisii ani vedeckej 

rade fakulty neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 

habilitačného konania.  
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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   VR SvF ŽUŽ udeliť dr inż. Izabele Major vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore  5.1.7 aplikovaná mechanika. 

V diskusii vystúpili prof. Mikolaj, prof. Vičan,  prof. Melcer. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF ŽUŽ: 

Počet členov      25 

Počet prítomných členov   20 

Počet členov oprávnených hlasovať  20 

Počet kladných hlasov   19 

Počet záporných hlasov     0 

Počet neplatných hlasov     0 

Zdržal sa hlasovania      1 
 

Vedecká rada SvF ŽUŽ schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docentky dr inż. 

Izabele Major v študijnom odbore  5.1.7 aplikovaná mechanika. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za správnosť výpisu: Bežillová 

 

 


