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V Ý P I S 
 

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

konanej dňa 04. apríla 2019 

 
 
Počet členov vedeckej rady 28 
Počet prítomných členov  25 
Počet ospravedlnených členov   3 
      
Z celkového počtu 28 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 
uznášaniaschopná.  
 
Program 

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Jaroslavovi 

Odrobiňákovi, PhD., v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a 

dopravné stavby, 

3. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Miroslavovi 

Brodňanovi, PhD. v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné 

stavby, 

4. Návrh na začatie habilitačného konania Ing. Juraja Šrámeka, PhD. v študijnom 

odbore 5.2.8 stavebníctvo, 

5. Doplnenie komisii pre štátne skúšky v študijných programoch bakalárskeho a 

inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA pre akademický rok 2018/2019, 

6. Schválenie nových školiteľov doktorandského štúdia na SvF, 

7. Zmeny a úpravy v akreditácii študijných programov SvF, 

8. Výročná správa o činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za rok 

2018, 

9. Rôzne. 

      
 
Ad 4)  
Predseda VR 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 podal žiadosť o 
začatie habilitačného konania na získanie titulu docenta v študijnom odbore 5.2.8 



stavebníctvo Ing. Juraj Šrámek, PhD., odborný asistent na Katedre technológie 
a manažmentu stavieb SvF UNIZA. Podpredseda VR doc. Koteš predstavil  
Ing. Juraja Šrámeka, PhD. a skonštatoval, že menovaný predložil všetky predpísané 
materiály, ktoré v súlade s usmernením rektora UNIZA prerokovala s pozitívnym 
výsledkom vnútorná hodnotiaca komisia SvF UNIZA. Predloženie žiadosti o začatie 
habilitačného konania odporučil aj prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť UNIZA. 
Súčasne v krátkosti oboznámil s jeho pedagogickou a vedeckovýskumnou činnosťou.  
 
Predseda VR následne oboznámil členov s názvom habilitačnej práce „Životný 
cyklus asfaltových vozoviek“.   
Zároveň predložil na schválenie návrh témy habilitačnej prednášky s názvom  
„Životný cyklus asfaltových vozoviek“, ktorá bude obsahovať tézy:   

- Definovanie životného cyklu asfaltových vozoviek. 

- Analýza možností opätovného využitia recyklovaného materiálu z asfaltových 

vrstiev vozovky. 

- Preukazovanie vlastností asfaltových zmesí pri zohľadnení funkčných 

požiadaviek. 

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. Ján Mikolaj, CSc.     
Katedra technológie a manažmentu stavieb 
Stavebná fakulta 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 

        010 26 Žilina 
 
Členovia:     prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 

Katedra technológie stavieb 
Stavebná fakulta 
STU v Bratislave 
Radlinského 11 
810 05  Bratislava 

           prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. 
Katedra technológie stavieb a mamažmentu 
Stavebná fakulta  
Technická univerzita v Košiciach 
Vysokoškolská 4 

          042 00 Košice 
    

Oponenti:                 prof. Dr. Ing. Martin Decký     
Katedra cestného staviteľstva 
Stavebná fakulta 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1 

        010 26 Žilina 

prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
dôchodca, odborník z mimouniverzitného prostredia 
Biela 1010/6 
010 03 Žilina 3 



            doc. Ing. Ján Mandula, CSc.     
Stavebná fakulta  
Technická univerzita v Košiciach 
Vysokoškolská 4 

         042 00 Košice 
 

VR SvF UNIZA rozhodla o návrhu na začatie habilitačného konania v tajnom 
hlasovaní. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet kladných hlasov        24 
počet záporných hlasov          0 
počet neplatných hlasov          0 
zdržali sa            0 
 

VR SvF UNIZA schválila návrh na začatie habilitačného konania Ing. Juraja 
Šrámeka, PhD. na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom 
odbore 5.2.8 stavebníctvo a vyjadrila súhlas s témou habilitačnej prednášky a so 
zložením habilitačnej  komisie a oponentmi. 
 
 
 

Za správnosť výpisu: Ing. Andrea Husáriková 


