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Z Á Z N A M 
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

konanej dňa 28. novembra 2019 

 
Počet členov vedeckej rady 28 
Počet prítomných členov  21 
Počet ospravedlnených členov   7 
      
Z celkového počtu 28 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 21 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. Návrh na udelenie vedecko – pedagogického titulu docent Ing. Martinovi 

Pitoňákovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

35 stavebníctvo. 

3. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2018/2019. 

4. Správa o výsledkoch prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020.  

5. Správa o štúdiu v akademickom roku 2019/2020.  

6. Schválenie úprav v študijných programoch doktorandského štúdia na SvF 

UNIZA.  

7. Diskusia k návrhu akreditačných štandardov od Slovenskej akreditačnej 

agentúry. 

8. Rôzne. 

      
Ad 2) 
Predseda VR prof. Drusa informoval, že habilitačná prednáška Ing. Martina 
Pitoňáka, PhD., v zmysle Vyhlášky č. 246/2019 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov, sa konala dňa 21. novembra 2019. Predstavil 
habilitanta, oboznámil členov VR s profilom jeho pedagogickej, vedecko-výskumnej 
a publikačnej činnosti, ako aj s plnením kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získavania vedecko – pedagogického titulu „docent“ na Stavebnej fakulte Žilinskej 
univerzity v Žiline. Následne udelil slovo predsedovi habilitačnej komisie prof. Ing. 
Jánovi Mikolajovi, CSc., ktorý oboznámil členov VR s priebehom habilitačnej 



prednášky a prečítal jej celkové zhodnotenie. Následne požiadal habilitanta Ing. 
Martina Pitoňáka, PhD., aby členov VR informoval o svojich záveroch v habilitačnej 
práci s názvom „BIM pre riadenie a správu cestnej infraštruktúry“. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Mikolaj informoval, že habilitačnej komisii ani VR 
SvF UNIZA neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k priebehu 
habilitačného konania. Skonštatoval, že na základe celkového zhodnotenia 
pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, plnenia kritérií na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získavania vedecko – pedagogického titulu 
„docent“ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, oponentských posudkov, 
prednesenej habilitačnej prednášky a diskusie, habilitačná komisia v súlade s  § 1 
ods. 15 Vyhlášky č. 246/2019 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov odporúča  predsedovi VR SvF UNIZA udeliť Ing. Martinovi Pitoňákovi, 
PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania 35 stavebníctvo.  
V diskusii vystúpili: prof. Drusa, prof. Bujňák, doc. Ižvoltová, doc. Koteš, a Dr. Ing. 
Bušovský. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    28 
Počet prítomných členov   21 
Počet členov oprávnených hlasovať 21 
Počet kladných hlasov   19 
Počet záporných hlasov     0 
Počet neplatných hlasov     0 
Zdržali sa hlasovania     2 

 
VR SvF UNIZA schválila návrh udeliť vedecko-pedagogický titul docent 
Ing. Martinovi Pitoňákovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania 35 stavebníctvo. 
 

 
  
Za správnosť výpisu: Ing. Andrea Husáriková 


