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Návrh na rozhodnutie: 

Vedecká rada SvF TUKE v Košiciach 
v zmysle §30 ods. 1 písmena f) zákona č. 
131/2002 Z.z. o VŠ a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zmysle 
neskorších predpisov a podľa Štatútu 
SvF TUKE  

schválila - neschválila  

návrh na udelenie titulu docent Ing. 
Viktórii Bajzecerovej, PhD., v odbore 
habilitačného konania a inauguračného 
konania inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 
 



Meno, priezvisko, tituly:    Ing. Viktória BAJZECEROVÁ, PhD. 
 
Odbor habilitačného konania     
a inauguračného konania:  inžinierske konštrukcie a dopravné 

stavby   
    
Pracovisko:   Stavebná fakulta TUKE v Košiciach, 

Ústav  inžinierskych konštrukcií a dopravných  
stavieb 

  
Dátum a miesto narodenia:   10.05.1983, Košice 
   
Akademické a vedecké hodnosti:  Ing.  –   2006, SvF TUKE,  

  odbor Pozemné stavby 
PhD. –  2011 v odbore Inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby 
 
HABILITAČNÁ KOMISIA:  

Predseda Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav KMEŤ, DrSc., SvF TU v Košiciach  
Členovia         doc. Ing. Petr KUKLÍK, CSc., FSv ČVUT v Prahe, ČR  
                       prof. Ing. Josef VIČAN, CSc., SvF, ŽU v Žiline 
 
OPONENTI: 

prof. Ing. Antonín LOKAJ, Ph.D., FAST VŠB-TU Ostrava, ČR 
doc. Ing. Jaroslav SANDANUS, PhD., SvF STU v Bratislave 
doc. Ing. Kristián SÓGEL, PhD., KRISTIAN SOGEL TIMBER & 
   STRUCTURAL ENGINEERING 

 
HABILITAČNÁ PRÁCA: 
 
Predpäté spriahnuté drevo-betónové panely s lepeným šmykovým spojením 
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:  
 
21. apríla 2022 o 11,00 hod., zasadacia miestnosť dekanátu V 247, Stavebná fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice, on-line prostredníctvom webex 
platformy: https://tuke.webex.com/meet/slavka.harabinova. 
 
V zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prebehlo habilitačné konanie on-line prostredníctvom videokonferencie 
bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol link na 
videokonferenciu verejnej časti zverejnený na web stránke SvF TUKE. 
 
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE: 
 
Predložená pôvodná habilitačná práca (protokol originality vykázal 1,24% zhodu) sa zaoberá 
analýzou spriahnutých drevo-betónových panelov s lepeným šmykovým spojením, ktorých 
nadmerný priehyb sa eliminoval predpätím. Prvá časť práce (kap. 1) sa orientuje na stav 
poznania v oblasti lepeného šmykového spojenia dreva a betónu a na poznatky vyplývajúce z 
domácich a zahraničných výskumov, z ktorých vyplynula motivácia pre technické riešenie 
analyzované v tejto práci. Druhá časť práce (kap. 3) sa zaoberá experimentálnou analýzou 
predpätých spriahnutých drevo-betónových panelov a výsledkami monitorovania ich správania 
počas výrobných fáz a  krátkodobej ohybovej skúšky. V tretej časti práce (kap. 4) je popísaný 
teoretický model riešeného typu panelov zohľadňujúci pôsobiace zaťaženia, rozdielne 
reologické vlastnosti spriahnutých materiálov, vplyv prostredia a vplyv vzniku trhlín v betónovej 
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doske na napätosť a deformáciu panelov. Výsledkom práce je nový typ relatívne tenkých 
spriahnutých drevo-betónových panelov s vysokou zaťažiteľnosťou, teoretický model 
odzrkadľujúci fázy ich výrobného procesu a v záverečnej časti práce (kap. 5 a 6) zhodnotenie 
vplyvu predpätia a jednotlivých ovplyvňujúcich faktorov na statické pôsobenie panelov. 
 
Habilitačná komisia na základe kladných oponentských posudkov a priebehu obhajoby 
konštatuje, že habilitačná práca Ing. Viktórie Bajzecerovej, PhD. vyhovuje vedeckým, 
odborným aj formálnym kritériám a spĺňa požiadavky Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor. 
 
STANOVISKO OPONENTOV K HABILITAČNEJ PRÁCI: 
 
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. považuje zameranie práce za vysoko aktuálne, nakoľko 
problematika drevo-betónových panelov s lepeným spriahnutím patrí k doposiaľ najmenej 
prebádaným oblastiam drevo-betónových konštrukcií. V posudku vysoko hodnotí metódy 
spracovania habilitačnej práce na základe toho, že uchádzačka riešila zvolenú problematiku 
komplexne a na základe zhrnutia súčasných poznatkov problematiky vo svete si stanovila 
čiastkový cieľ habilitačnej práce, vypracovala teoretické a numerické modely predpätých 
drevo-betónových nosníkov spriahnutých lepením, ktorých hodnovernosť overila na základe 
výsledkov krátkodobých i dlhšie trvajúcich testov vzoriek predpätých panelov reálnych 
rozmerov. Teoretické i praktické výsledky výskumu predpätého drevo-betónového nosníka 
spriahnutého lepidlom, ktoré sú obsahom habilitačnej práce, považuje oponent za prínosné z 
teoretického i praktického hľadiska, rozširujú úroveň poznania tejto problematiky a sú 
prakticky využiteľné. Oponent na záver hodnotí, že uchádzačka sa uvedenej problematike 
drevo-betónových konštrukcií dlhodobo s úspechom venuje, príkladom čoho sú úspešné 
vedecko-výskumné práce a predložená habilitačná práca, ktorá je veľmi kvalitná a prináša rad 
nových originálnych poznatkov a je určite prínosom v problematike drevo-betónových 
konštrukcií. 
 
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. vyzdvihuje aktuálnosť zvolenej témy habilitačnej práce. 
Tuhé spriahnutie je vysoko účinné avšak v súčasnosti menej používané, keďže lepenie dreva 
a betónu je zložitý pracovný proces, ktorý je náročný nielen technologicky, ale aj teoreticky a 
informácií o tomto type konštrukcií je relatívne málo. V posudku kladne hodnotí metódy 
spracovania habilitačnej práce a pomerne rozsiahly experimentálny program s množstvom 
sledovaných parametrov. Oponent považuje výsledky experimentov za veľmi cenné a 
pomerne rozsiahle, ktoré môžu využiť aj iní autori vo svojich pripravovaných experimentálnych 
a/alebo teoretických prácach. Prínos habilitačnej práce je podľa oponenta zrejmý v teoretickej 
a zároveň v experimentálnej oblasti, v prehľadnom porovnaní dosiahnutých výsledkov 
a podrobnom sledovaní mnohých parametrov konštrukcie počas experimentov. Všetky ciele 
vytýčené v habilitačnej práci považuje za splnené. 
 
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD. hodnotí tému habilitačnej práce za veľmi aktuálnu z hľadiska 
ekológie v uplatnení dreva ako obnoviteľného materiálu v nosných konštrukciách s cieľom 
znižovať uhlíkovú stopu a z hľadiska hodnoty a cien stavebných materiálov v možnej 
optimalizácii a efektívnom využívaní materiálov. Spôsob spriahnutia lepením a aktiváciu prvku 
predpätím považuje za dôležitý krok vo vývoji nových prístupov v stavebníctve, ktorý môže 
zlepšiť konkurencieschopnosť a uplatnenie spriahnutých drevo-betónových konštrukcií. 
Vyzdvihuje veľmi prehľadné spracovanie habilitačnej práce, ktorá je obohatená o výsledky a 
poznatky z predošlých vlastných domácich, ale aj zahraničných výskumov. Oponent oceňuje 
metódy spracovania habilitačnej práce, dôslednú experimentálnu časť a vysvetlenie 
a potvrdenie nameraných údajov pomocou analytického teoretického modelu a modelu na 
báze konečných prvkov. Oceňuje stručné a jasné formulácie, ktoré dokazujú precíznosť a 
inžiniersky prístup uchádzačky. Prínos habilitačnej práce je podľa oponenta vo využití nového 
spôsobu spriahnutia a predpätia v prefabrikácii a možnosti úspory materiálu vplyvom 
predpätia. Oponent záverom konštatuje, že habilitačná práca uchádzačky dosiahla cenné 
poznatky a výsledky sú využiteľné v ďalšom výskume, praxi a aj v pedagogickom procese. 



 
Oponenti zhodne v závere svojich posudkov konštatujú, že predložená habilitačná práca je 
spracovaná na veľmi dobrej teoretickej a technickej úrovni, prináša aktuálne poznatky, spĺňa 
všetky požiadavky a kritéria Technickej univerzity v Košiciach a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
246/2019 Z.z. a odporúčajú ju prijať k obhajobe. 
   
HODNOTENIE OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE: 
 
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. pri obhajobe habilitačnej práce preukázala zvládnutie riešenej 
problematiky predpätých spriahnutých drevo-betónových panelov s lepeným šmykovým 
spojením, ktorá v súčasnom stavebníctve môže prispieť k ekologickejšiemu 
a udržateľnejšiemu spôsobu výstavby. 
 
Prezentáciou vedecko-odborného obsahu habilitačnej práce a reakciou na otázky 
a pripomienky oponentov preukázala vysokú erudíciu v danej oblasti a výborný celkový 
prehľad v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Habilitantka v rámci obhajoby 
habilitačnej práce predstavila aj svoje prínosy pre rozvoj problematiky spriahnutých drevo-
betónových konštrukcií s lepeným šmykovým spojením. Uviedla tiež možnosti aplikácie 
poznatkov v pedagogickej práci a smerovanie jeho ďalšej výskumnej činnosti. 
 
HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 
 
Spriahnuté drevo-betónové prvky z masívnych panelov na báze dreva 
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY:  
 
21. apríla 2022 o 11,00 hod., zasadacia miestnosť dekanátu V 247, Stavebná fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice, on-line prostredníctvom webex 
platformy: https://tuke.webex.com/meet/slavka.harabinova. 
 
V zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prebehlo habilitačné konanie on-line prostredníctvom videokonferencie 
bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol link na 
videokonferenciu verejnej časti zverejnený na web stránke SvF TUKE. 
 
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY: 
 
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. svojou habilitačnou prednáškou poukázala na nové využitie 
masívnych panelov na báze dreva, a to v spriahnutých drevo-betónových prvkoch s rôznymi 
spôsobmi šmykového spojenia. Poukázala na metódy hodnotenia efektívnosti spriahnutých 
drevo-betónových prvkov a spriahovacích systémov, ktoré boli aplikované na konkrétnych 
príkladoch realizovaných ohybových skúšok rôznych druhov spriahnutých panelov. 
 
Prednáška obsahovala predmet štúdia a zhrnutie hlavných výsledkov vedecko-výskumnej 
práce, pričom sa habilitantka zamerala na riešenie aktuálnych problémov v predmetnej oblasti 
spriahnutých drevo-betónových konštrukcií. Prednáška bola vecná a vedecky fundovaná, jej 
štruktúra aj prednes boli z didaktického hľadiska správne. 
 
STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE K VÝSLEDKOM PEDAGOGICKEJ, VEDECKO-
VÝSKUMNEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI: 
 
Pedagogická činnosť: 
 
Habilitantka Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. V rokoch 2011-2014 pracovala na SvF TUKE ako 
vedecko-výskumná pracovníčka na Katedre kovových a drevených konštrukcií na Ústave 
inžinierskeho staviteľstva. Od roku 2014 je odbornou asistentkou na Ústave inžinierskeho 
staviteľstva, od 01.04.2022 premenovaného na Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných 
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stavieb. Priebeh jej pedagogickej činnosti je zameraný na zabezpečovanie prednášok a 
cvičení bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na SvF TUKE. Aktívne sa podieľala na výučbe 13 
predmetov, v slovenskom aj anglickom jazyku. 
 
Podieľala sa na zabezpečení prednášok a cvičení z predmetov: Drevené nosné prvky, 
Drevené nosné sústavy, Veľkorozponové konštrukcie, Oceľ, drevo a sklo v architektúre. V 
súčasnosti sa podieľa na zabezpečení cvičení z predmetov Oceľové a drevené nosné prvky, 
Oceľové a drevené nosné sústavy, Experimentálne overovanie nosných konštrukcií. 
Zabezpečuje prednášky a cvičenia z predmetov Drevené konštrukcie a mosty, Timber 
structures and bridges a Vybrané kapitoly z kovových a drevených konštrukcií I. Pôsobí ako 
konzultant statiky na predmetoch: Konštrukčný ateliér I, Konštrukčný ateliér II, Ateliér III. 
Je členkou štátnicových komisií pre bakalárske a inžinierske štúdium. 
 
Uchádzačka viedla 4 záverečné práce bakalárskeho štúdia a 5 záverečných prác inžinierskeho 
štúdia s orientáciou na drevené nosné konštrukcie. Pracovala tiež ako konzultantka  
bakalárskej práce. Počas svojej pedagogickej praxe viedla 4 práce ŠVOČ, z ktorých boli 3 
ocenené na fakultnom kole a jedna z nich na medzinárodnom kole. Prednášala na Univerzite 
3. veku na tému Oceľové a drevené konštrukcie od návrhu po realizáciu. V rokoch 2018-2019 
bola tajomníčkou Ústavu inžinierskeho staviteľstva. 
 
Výsledkom jej pedagogickej činnosti je aj odborná monografia a skriptá. Aktívne sa zúčastňuje 
sa aj na vzdelávacích projektoch, počas pôsobenia na fakulte bola zapojená 1 projektu KEGA 
a v súčasnosti je vedúcou projektu 030TUKE-4/2022 – Začlenenie aktuálnych vedeckých 
poznatkov z oblasti nosných konštrukcií na báze dreva do študijných materiálov pre študentov 
stavebných fakúlt a architektúry (2022-2024). 
 
Svoje kompetencie v oblasti pedagogických disciplín si uchádzačka zvýšila v roku 2016 
absolvovaním Kurzu vysokoškolskej pedagogiky, ktorú absolvovala na Katedre inžinierskej 
pedagogiky Technickej univerzity v Košiciach. 
 
Jej doterajšiu pedagogickú prácu v pozícii odborného asistenta možno charakterizovať ako 
vysoko profesionálnu a jej skúsenosti ju zaraďujú k vyspelým, ale zároveň ľudským 
vysokoškolským učiteľom SvF TUKE. 
 
Vedecko-výskumná a odborná činnosť: 
 
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. sa od začiatku svojho pôsobenia venovala základnému a 
aplikovanému výskumu na Katedre kovových a drevených konštrukcií Ústavu inžinierskeho 
staviteľstva. V súčasnosti je členkou Oddelenia kovových a drevených konštrukcií na Ústave 
inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, kde sa venuje problematike drevených a 
spriahnutých drevo-betónových konštrukcií.  
 
Uchádzačka sa aktívne podieľala na 10 výskumných úlohách: APVV(3), štrukturálne fondy EÚ 
(1), projekty VEGA s podporou MŠ SR (5), medzinárodné projekty (1). V súčasnosti 
spolupracuje na grantovej úlohe VEGA č. 1/0374/19 Numerická analýza a modelovanie 
interakčných úloh viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov, 2019-2022. 
 
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti habilitantky boli publikované v popredných odborných 
časopisoch a na konferenciách. V čase podania žiadosti bola Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. 
autorkou a spoluautorkou: 1 odbornej monografie, 1 skrípt, 17 pôvodných vedeckých prác v 
domácich a zahraničných časopisoch (z toho 3 práce v časopisoch indexovaných v databáze 
Current Contents).  
    
Na jej vedeckú prácu bolo zaznamenaných 72 citácií (z toho 61 citácií evidovaných v 
databázach WoS/Scopus). Publikačné aktivity Ing. Viktórie Bajzecerovej, PhD. prekračujú 
minimálne kritériá SvF TUKE pre habilitačné konanie, čo potvrdzuje že uchádzačka spĺňa 
podmienky pre udelenie titulu „docent“.   



 
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. participuje na príprave a riešení domácich a zahraničných 
výskumno-vývojových úloh a projektov. Je spoluautorkou technického riešenia zapísaného  
Úžitkového vzoru č. 8854 a podanej patentovej prihlášky. 
 
Podieľa sa na recenzovaní vedeckých článkov v časopisoch registrovaných v databázach 
WoS, Scopus a Current Contents, (napr. Engineering Structures, Construction and Building 
Materials, Journal of Building Engineering, BioResources) a v domácich a zahraničných 
vedeckých a konferenčných zborníkoch (spolu 80 recenzií). 
 
Je členkou európskej technickej komisie CEN/TC 250/SC 5 Eurocode 5: Design of timber 
structures, národnej technickej komisie TK 4 Kovové, spriahnuté oceľobetónové, drevené a 
sklenené konštrukcie a Slovenskej komory stavebných inžinierov. 
 
 
ZHODNOTENIE PLNENIA POŽIADAVIEK PRE UDELENIE TITULU DOCENT: 

 
Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. spĺňa všetky kritériá a požiadavky na udelenie titulu docent 
stanovené na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej pedagogickej 
práci tvorivo využíva vedecké a odborné poznatky získané počas dlhoročnej vedecko-
výskumnej činnosti a dopĺňa ich systematickým štúdiom odbornej literatúry. Svojou prácou, 
zanietenosťou, erudíciou a schopnosťami spĺňa požiadavky na docenta v zmysle Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  
 

              Kritérium 
Habilitačné konanie 

(požadované kritériá) 
Plnenie požadovaných kritérií 

Monografia - 1 

Vysokoškolská učebnica - - 

Skriptá a učebné texty 2 1 

Vyškolenie doktoranda - - 

Pedagogická činnosť 3 roky od získania titulu 
PhD. 

10 

Pôvodné vedecké práce 
v domácom časopise 

 
10 

Z toho minimálne  
2 práce v časopisoch 

indexovaných v databáze  
Current Contents 

 
9 

Z toho 
3 práce v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

Pôvodné vedecké práce 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

 
3 

 
8 

Počet  výstupov v kategórii A1 2 17 

Citácia v domácom časopise  
10 

Z toho minimálne 
5 citácií 

v časopisoch 
a zborníkoch 
indexovaných 

v databáze Web of 
Science alebo SCOPUS  

 
12 

Z toho 
61 citácií 

v časopisoch 
a zborníkoch 
indexovaných 

v databáze Web of 
Science alebo SCOPUS 

Citácia v zahraničnom 
časopise 

 
5 

 
60 

 
 
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  
 
Habilitačná komisia na základe habilitačného spisu, predložených separátov publikovaných 
prác, kladných oponentských posudkov, úspešnej obhajoby habilitačnej práce a prezentácii 
habilitačnej prednášky dňa 21. apríla 2022 jednoznačne konštatuje, že Ing. Viktória 
Bajzecerová, PhD. spĺňa kritériá na habilitáciu docentov schválených VR TUKE.  
Na základe výsledkov jej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je možné vyhlásiť, že sa 
jedná o komplexnú vedecko-pedagogickú osobnosť, ktorá napĺňa všetky požiadavky 
vysokoškolského pedagóga v kategórii docent, prispela k rozvoju odboru habilitačného 



konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a má uznanie 
vedeckej a odbornej komunity doma a v zahraničí. 
Habilitantka vo svojej pedagogickej práci tvorivo využíva vedecko-výskumné poznatky a 
skúsenosti získané počas svojej doterajšej praxe, ktoré si systematicky prehlbuje a rozširuje. 
Svojou erudovanou prácou, výsledkami a schopnosťami môže významne prispieť 
k zabezpečeniu vedeckých, výskumných, odborných ako aj pedagogických úloh na Stavebnej 
fakulte TUKE. 

Habilitačná komisia na základe vyššie uvedeného hodnotenia v zmysle § 1 ods. 15 Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov  
 

odporúča  
 

Vedeckej rade Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 
 

udeliť titul docent Ing. Viktórii Bajzecerovej, PhD. v odbore habilitačného konania  
 

a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 


