KOR/8079/2017
VÝPIS
ZÁZNAM
z rokovania Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
konanej dňa 23. novembra 2017
Počet členov vedeckej rady
Počet prítomných členov
Počet ospravedlnených členov

26
25
1

Z celkového počtu 26 riadnych členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v
Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 25 členov, t. j. viac ako 2/3 členov. Podľa
rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola vedecká rada uznášania schopná.
Program
1. Otvorenie.
2. Inauguračná prednáška – doc. Ing. Marián Drusa, PhD. v študijnom odbore 5.1.5
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
3. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Janky Šestákovej, PhD. v študijnom odbore
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
4. Správa o výsledkoch vzdelávania v akademickom roku 2016/2017.
5. Správa o výsledkoch prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018.
6. Správa o štúdiu v akademickom roku 2017/2018.
7. Rôzne.
Ad 3)
Prof. Vičan informoval, že v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, §
1, ods. 1, 2, 3 v znení neskorších predpisov podala žiadosť o začatie habilitačného konania
na získanie titulu docentky v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Ing. Janka Šestáková, PhD., odborná asistentka na Katedre železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva SvF UNIZA. Prof. Vičan predstavil Ing. Janku Šestákovú, PhD. a
skonštatoval, že menovaná predložila všetky predpísané materiály, ktoré v súlade
s usmernením rektorky UNIZA prerokovala s pozitívnym výsledkom vnútorná hodnotiaca
komisia SvF UNIZA. Predloženie žiadosti o začatie habilitačného konania a odporučil aj
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť UNIZA. Súčasne v krátkosti oboznámil s jej
pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou.
Prof. Vičan členov VR SvF UNIZA s názvom habilitačnej práce, a to „Diagnostika
prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej vplyv na plánovanie opravných
prác“.
Zároveň predložil na schválenie návrh témy habilitačnej prednášky s názvom Diagnostika
prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej vplyv na plánovanie opravných
prác“, ktorá bude obsahovať tézy:
1. Aplikácia metód kontinuálnej diagnostiky pri zisťovaní prevádzkovej kvality železničnej
jazdnej dráhy.
2. Dáta diagnostiky v časovej fáze rehabilitácie železničnej jazdnej dráhy.
3. Predikčné modely degradácie a rehabilitácie prevádzkovej kvality železničnej jazdnej
dráhy.

Taktiež predložil na schválenie návrh na zloženie habilitačnej komisie a oponentov:
(podľa Vyhl. MŠ SR č. 6/2005 z 8. 12. 2004 §1, ods. 8 a 9 )
Predseda:

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Stavebná fakulta UNIZA
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Členovia:

doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Katedra dopravných stavieb
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT Brno
Vevěří 331/95
602 00 Brno
Česká republika

Oponenti:

prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
Ústav železničních konstrukcí a staveb
Fakulta stavební VUT Brno
Vevěří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.
Katedra železničních staveb
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice
Česká republika
Ing. Vladimír Herda, CSc.
Železnice Slovenskej republiky
Výskumný a vývojový ústav železníc
Hviezdoslavova 31
010 01 Žilina

VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu na začatie habilitačného konania v tajnom hlasovaní.
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA:
počet členov VR
počet prítomných členov
počet prítomných členov oprávnených hlasovať
počet kladných hlasov
počet záporných hlasov
počet neplatných hlasov
zdržali sa

26
25
24
24
0
0
0

(Ing. Janka Šestáková, PhD., ako riadna členka VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasovala).

VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Janky Šestákovej, PhD.
na získanie vedecko-pedagogického titulu docentky v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby a vyjadrila súhlas s témou habilitačnej prednášky a so
zložením habilitačnej komisie a oponentmi.

Za správnosť výpisu: Bežillová

