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 2)
Inauguračnú prednášku otvoril predseda VR prof. Ing. Josef Vičan, CSc. a privítal všetkých
účastníkov inauguračnej prednášky. Odovzdal slovo predsedovi inauguračnej komisie prof.
Ing. Karlovi Kováříkovi, CSc., ktorý predstavil inauguračnú komisiu a oponentov.
Zloženie inauguračnej komisie
Predseda:
prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Členovia:
prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Oponenti:
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Stavebná fakulta UNIZA
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Stavebná fakulta UNIZA
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno

Informoval, že prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D. sa z inauguračnej prednášky a rokovania
inauguračnej komisie ospravedlnil z dôvodu zahraničnej služobnej cesty.
Predseda inauguračnej komisie informoval, že všetky úkony a termíny stanovené Vyhláškou
MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov boli splnené. Predstavil inauguranta a
oboznámil prítomných s podstatnými výsledkami jeho vedeckovýskumnej, publikačnej
a pedagogickej činnosti. Vyzval doc. Ing. Mariána Drusu, PhD. na prednesenie inauguračnej

prednášky na tému Určovanie parametrov konštitučných modelov zemín in-situ testovaním
a ich vplyv na presnosť numerických analýz v geotechnike.
Doc. Drusa v inauguračnej prednáške predniesol nové trendy a postupy, akými by sa malo
uberať navrhovanie a posudzovanie geotechnických konštrukcií, najmä vo vzťahu
k získavaniu údajov o horninovom prostredí, ktoré výrazne ovplyvňuje presnosť a výpovednú
hodnotu numerických analýz. V rámci prednášky poukázal na vlastný prínos v odbore
a vyjadril sa k jeho súčasnému stavu a perspektívam. Inauguračná prednáška bola
prednesená zrozumiteľne a splnila požadované kritériá. Obsahová a vecná stránka bola na
výbornej úrovni. Predseda komisie vyzval oponentov, aby predniesli podstatné časti svojich
oponentských posudkov. Oponenti ocenili pedagogickú, publikačnú a vedeckovýskumnú
činnosť doc. Drusu.
Následne predseda inauguračnej komisie otvoril diskusiu. V diskusii vystúpil prof. Mikolaj a
prof. Bujňák. Doc. Ing. Marián Drusa, PhD. odpovedal na otázky položené v diskusii
spôsobom svedčiacim o jeho dobrých vedomostiach a rozhľade.
Po ukončení diskusie predseda vyzval inauguračnú komisiu a oponentov na spoločné
neverejné rokovanie a spracovanie návrhu pre VR SvF UNIZA.
Inauguračná komisia v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 vyhodnotila plnenie kritérií na získanie titulu
profesor na SvF UNIZA, a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a
odborného posúdenia úrovne prednesenej inauguračnej prednášky celkovo posúdila úroveň
pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a predložila predsedovi VR SvF UNIZA návrh
s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána Drusu, PhD. za
profesora v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Predseda VR
SvF UNIZA predložil tento návrh na prerokovanie VR SvF UNIZA. Tá posúdila plnenie
podmienok na vymenovanie za profesora, dodržanie postupu ustanoveného zákonom
a vyhláškou a tajným hlasovaním rozhodla o predloženom návrhu.
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

(doc. Ing. Marián Drusa, PhD., ako riadny člen VR SvF UNIZA v súlade s Rokovacím
poriadkom VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3, nehlasoval).
Súhlas s návrhom vyjadrila nadpolovičná väčšina všetkých členov VR SvF UNIZA, čo
znamená, že VR SvF UNIZA schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariána Drusu, PhD.
za profesora v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a odporúča
jeho predloženie na rokovanie Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline.

Za správnosť výpisu: Bežillová

