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a ďalší akademický rast: 
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linská univerzita v Žiline). 
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tvo, Betónové konštrukcie 1, Murované konštrukcie 1, Semes-

trálny projekt betónové konštrukcie a kovové konštrukcie, Ná-

uka o materiáloch. 

Odborné zameranie: Diagnostika betónových konštrukcií a mostov, hodnotenie pô-

sobenia degradačných činiteľov na betónové konštrukcie, kar-
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a stavebných konštrukcií, trvanlivosť prvkov dopravnej infra-

štruktúry. 
Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (AH) a začlenenia 

podľa smernice č. 13/2005-

R o bibliografickej registrá-

cii a kategorizácii publikač-

nej činnosti a ohlasov: 

Vysokoškolské učebnice (1): 

Prvý autor s rozsahom 5,62 AH (ACB). 
 

Skriptá (1): 

Prvý autor s rozsahom 4,964 AH (BCI).                                    

Ohlasy na vedeckú prácu: 55, z toho 26 registrovaných vo WoS alebo SCOPUS 

 
 



Počet diplomantov  

a bakalárov: 
7 (1 diplomant a 6 bakalárov) 
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- Definovanie pôsobenia degradačných činiteľov na železobe-

tónové konštrukcie. 

- Aplikácia dostupných nedeštruktívnych a deštruktívnych 
metód na hodnotenie pôsobenia environmentálneho zaťa-
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