
      

KOR/1970/2018 
 

V Ý P I S 
 
 

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

konanej dňa 15. marca 2018 

 
Počet členov vedeckej rady 26 
Počet prítomných členov  23 
Počet ospravedlnených členov   3 
      
Z celkového počtu 26 riadnych členov Vedeckej rady  Stavebnej fakulty  Žilinskej 
univerzity v Žiline (ďalej „VR SvF UNIZA“) bolo prítomných 23 členov, t. j. viac ako 2/3 
členov. Podľa rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA bola vedecká rada uznášania 
schopná.  
 
Program 
1. Otvorenie. 
2. Návrh na začatie vymenúvacieho konania doc. Ing. Martina Moravčíka, PhD. 

v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
3. Návrh na udelenie vedecko – pedagogického titulu docentky Ing. Janke Šestákovej, 

PhD. v študijnom odbore 5.1.5  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
4. Návrh zmien v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia SvF 

UNIZA. 
5. Návrh zloženia komisií na štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho 

a inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA. 
6. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty UNIZA za rok 2017. 
7. Rôzne. 
      
Ad 3)  

Prof. Vičan informoval, že habilitačná prednáška Ing. Janky Šestákovej, PhD., 
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, sa konala dňa 14. marca 2018. Udelil slovo predsedovi 
habilitačnej komisie prof. Ing. Liborovi Ižvoltovi, PhD., ktorý predstavil habilitantku a 
požiadal ju, aby členom VR stručne predstavila svoj profil v pedagogickej, vedecko-
výskumnej a publikačnej činnosti a stručne informovala o habilitačnej prednáške 
a práci  na tému „Diagnostika prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej 
vplyv na plánovanie opravných prác“. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ižvolt informoval, že habilitačnej komisii ani VR 
SvF UNIZA neboli doručené žiadne pripomienky ani výhrady k celému priebehu 
habilitačného konania. Konštatoval, že na základe celkového zhodnotenia 
pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, plnenia „Kritérií na 
vyhodnotenie splnenia podmienok získavania vedecko – pedagogického titulu 
„docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko – 
pedagogického titulu „profesor“ 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   predsedovi VR SvF UNIZA udeliť 
Ing. Janke Šestákovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docentky v študijnom odbore 
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.  
V diskusii vystúpil prof. Mikolaj,  prof. Čelko, doc. Drusa, doc. Tesár, prof. Bujňák. 
 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
Počet všetkých členov    26 
Počet prítomných členov   23 
Počet členov oprávnených hlasovať 22 
Počet kladných hlasov   22 
Počet záporných hlasov     0 
Počet neplatných hlasov     0 
Zdržal sa hlasovania     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 udeliť vedecko-pedagogický titul docentky Ing. Janke 
Šestákovej, PhD. v študijnom odbore  5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.  
 

 

 

Za správnosť výpisu: Bežillová 
 


