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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. 
Slávke Harabinovej, PhD., v odbore 
habilitačného konania a inauguračného 
konania inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 
 



Meno, priezvisko, tituly:    Ing. Slávka  HARABINOVÁ, 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:   11. 04.1975, Kežmarok 
   
Akademické a vedecké hodnosti:  Ing.  –   1998, SvF TUKE,  

  odbor Inžinierske konštrukcie 
  a dopravné stavby 

PhD. –  2002 v odbore Teória a konštrukcie    
inžinierskych stavieb 

 
HABILITAČNÁ KOMISIA:  

Predseda Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislav KMEŤ, DrSc., SvF TU v Košiciach  
Členovia         prof. Ing. Jana FRANKOVSKÁ, PhD., SvF STU v Bratislave, 
                       hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc., Ústav geotechniky, SAV Košice 
 
OPONENTI: 

prof. Ing. Marián DRUSA, PhD., SvF ŽU v Žiline 
prof. Dr. Ing. Miloslav ŠLEZINGR, Mendelova univerzita v Brne  
doc. Ing. Ladislav TOMETZ, PhD., FBERG TU v Košiciach 
 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 
 
Analýza a posúdenie stability svahov 
 
TERMÍN A MIESTO KONANIA:  
 
20. apríla 2022 o 13,30 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/eva.panulinova 
 
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 5,73% zhodu) sa orientuje 
na problematiku analýzy a posúdenia stability svahov. Prvá časť práce rieši problematiku 
vplyvu zmeny šmykových parametrov zemín na výsledný stupeň stability svahu, pričom tento 
problém je analyzovaný po teoretickej stránke a podporený parametrickou štúdiou. Výpočet 
a posúdenie stability svahov je urobený pomocou metód medznej rovnováhy (LEM), pričom 
získané výsledky poukázali na výraznejší vplyv parametrov šmykovej pevnosti zemín pri 
menších výškach svahu. Vyhodnotenie je urobené pomocou štatistických metód. Druhá časť 
práce je venovaná prípadovým štúdiám, v ktorých je urobená analýza a posúdenie svahov 
rôznych geotechnických konštrukcií. Výsledkom tejto časti je poukázanie na vznik porúch 



rôznych stavieb súvisiacich s  nevhodnou stavebnou činnosťou, alebo podcenením 
základných princípov mechaniky zemín. Práca vychádza z teoretických a praktických 
skúsenosti získaných počas realizácie odbornej činnosti na Ústave inžinierskeho staviteľstva 
ako aj na základe znaleckej činnosti realizovanej na Znaleckom ústave Stavebnej fakulty, 
Technickej univerzity v Košiciach. Prípadové štúdie, reprezentovali vlastnú prácu, t. j. podiel 
na ich celkovom riešení bol 1,0. Prípadové štúdie poukazujú na problematiku stability svahov 
a s tým súvisiace poruchy stavieb. Získané výsledky umožnili zadefinovať závery orientované 
na problematiku stability svahov a s tým súvisiace poruchy stavieb.  
 
Habilitačná komisia konštatuje, že vystupovanie habilitantky bolo na veľmi dobrej úrovni, na 
formulované otázky reagovala správne a výstižne, avšak pri súčasnom riešení úloh stability 
svahov použila iba klasické výpočtové metódy. V súčasnej modernej geotechnickej disciplíne 
sa viac preferujú numerické a pravdepodobnostné metódy posudzovania stability svahov. 
 
Habilitačná komisia na základe kladných oponentských posudkov a priebehu obhajoby 
konštatuje, že habilitačná práca Ing. Slávky Harabinovej, 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. Marián Drusa, PhD konštatuje, že habilitačná práca venovaná problémom analýzy 
stability svahov nie je novou témou, avšak je stále málo prebádanou a potrebnou témou pre 
súčasnú geotechnickú prax. Podmieňujú to i zložité geologické a geomorfologické podmienky 
Západných Karpát a endogénne a exogénne procesy prebiehajúce v nich. Správne 
pochopenie týchto procesov, dôsledná analýza a inžinierskogeologický (IG) výskum sú 
základom bezpečných návrhov založenia budov, inžinierskych konštrukcií, dopravných stavieb 
a vodohospodárskych stavieb. V posledných rokoch sme svedkami skracovania etáp (IG) 
prieskumu, nerealizácie potrebných skúšok horninového prostredia, čo vedie k veľmi rizikovým 
stavom a častým zlyhaniam. 
Práca sa venuje oblasti analýzy zosuvných javov formou výpočtov stability, kde formou 
riešených prípadových štúdií poukazuje na možné rozptyly výsledkov stability, ak nemáme 
dostatočné množstvo laboratórnych a terénnych skúšok. Konštatuje konzervatívny prístup a 
úzku zameranosť na klasické výpočtové metódy medznej rovnováhy (LEM), ktorým bol 
venovaný pomerne obsiahly priestor. V práci sú aj uvedené novšie prístupy, napr. riešenie 
stability svahov metódou konečných prvkov, avšak ocenil by aj nové metódy akými sú 
bezsieťové metódy (Meshless), metódy prúdenia častíc (PFC), metódy hraničných prvkov, 
konečných diferencií, alebo aj pravdepodobnostný prístup k riešeniu stability v prípade 
premenlivosti a neurčitosti vstupných parametrov. 
Výsledky habilitačnej práce sú spojené s prípadovými štúdiami, ktoré autorka vypracovala v 
spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva. So závermi je možné súhlasiť alebo aj 
polemizovať (Prípad 2). V takýchto prípadoch parametrická štúdia je určitý náhľad na mieru 
rozptylu a rizikovosti hodnotenia medzného stavu stability daného prípadu. 
Práca je napísaná prehľadne s dobrým jazykovým prejavom a vhodným dokumentovaním 
fotografiami.  
Ciele habilitačnej práce boli naplnené, v niektorých častiach jednoduchými parametrickými 
výpočtami, v ostatných častiach cennými analýzami. V prípade prezentovaných a hodnotených 
prípadových štúdií ho najviac zaujala tretia štúdia porušenia hrádzového systému na rieke 
Ondava.  
Konštatuje, že práca položila dobrý základ zhrnutím klasických metód a teórií pre analýzy 
stability svahov, kde môžeme konštatovať, že vzhľadom na šírku uvedenej problematiky a jej 
rozmanitosť v zahraničí, boli popísané a odporúčané postupy vhodné pre naše podmienky.  
Celkovo konštatuje splnenie cieľov habilitačnej práce a preukázanie dostatočných teoretických 
a pedagogických skúseností autorky. 
 
 



prof. Dr. Ing Miloslav Šlezingr uvádza, že habilitačná práca rieši veľmi zložitú a aktuálnu 
tému stability svahov, pričom cieľom práce bolo na základe teoretických poznatkov doplnených 
parametrickou štúdiou poukázať na dôležitosť zodpovedného a odborného spracovania 
posúdenia stability svahov, na dôležitosť zohľadnenia šmykových parametrov zemín pre 
posúdenie stability svahov, a predovšetkým na dôležitosť tejto práce v inžinierskej praxi. 
Konštatuje, že v úvodnej časti je práca zameraná na analýzu súčasného stavu riešenia danej 
problematiky na Slovensku a vo svete, opiera sa o teoretický rozbor zameraný na oblasť 
šmykovej pevnosti zemín a širokú škálu metód používaných pri výpočte a posúdení stability 
svahov. Súčasťou práce je taktiež predstavenie riešení troch prípadových štúdií – zosuvu 
svahu a vzniku porúch na rodinnom dome, zistenie príčin porúch zemného telesa v násype a 
posúdenie možných príčin pretrhnutia hrádze. 
Z pohľadu svojej odbornosti sa zameral na problematiku hrádze, vzhľadom nato, že práca sa 
v tejto oblasti zamerala na konkrétnu lokalitu a na spôsob riešenia povodne pri ohrození 
ochrannej hrádze na Ondave. Podľa časti prezentovanej v habilitačnej práci (na strane 96) 
bolo zvláštnosťou ochrannej hrádze Ondava betónové jadro vo vnútri telesa hrádze, pričom 
toto riešenie je veľmi nezvyčajné a autorka sa nad ním správne zamýšľa. Súčasťou ďalšieho 
postupu je vhodne posúdená analýza príčin poruchy ľavobrežnej ochrannej hrádze vrátane 
prezentácie dokladovanej fotodokumentáciou) a analýzou jednotlivých procesov 
prebiehajúcich počas pretrhnutia hrádze. Autorka habilitačnej práce zaujala pri hodnotení 
situácie svoje vlastné stanovisko a prezentovala príčiny a priebeh pretrhnutia hrádze. Pre 
jednotlivé prípadové štúdie, ako aj pre túto, je predložený záver hodnotiaci príčiny a spôsoby 
vzniku porúch. 
Konštatuje, že úvodná časť jasne špecifikuje ciele práce a metódy ich dosiahnutia. Nasleduje 
teoretická analýza vyriešeného problému vrátane opisu a porovnania metód použitých pri 
výpočte stability svahu. Predložená habilitačná práca je spracovaná s erudíciou a odbornými 
znalosťami danej problematiky, je spracovaná a prezentovaná v prehľadnej forme, 
zrozumiteľne bez významných formálnych a textových chýb. Závery sú jasne prezentované. 
Prácu hodnotí pozitívne a odporúča na obhajobu. 
 
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD., vo svojom posudku uvádza, že habilitačná práca na tému 
„Analýza a posúdenie stability svahov“ je v súčasnosti zvlášť aktuálna. Uvádza, že habilitantka 
zvolila možnosť predložiť habilitačnú prácu v podobe monotematicky zameranej práce. 
Zvolená tematika je aktuálna a v praxi využiteľná. Z metodického hľadiska je habilitačná práca 
prezentovaná úvodom, ďalej obsahuje štyri vhodne nadväzujúce všeobecné časti s 
nasledujúcimi prípadovými štúdiami s možnosťami implementácie dosiahnutých výsledkov a 
záver. Formálna a jazyková stránka je štandardná. Spôsob písania habilitačnej práce svedčí 
o zrelosti autora. 
V hodnotenej habilitačnej práci boli jej metódy definované v 2. kapitole, sú smerované k 
hodnoteniu stability svahov a návrhom ich sanácie. Konštatuje, že vlastné ciele boli postupne 
v habilitačnej práci naplnené a v závere habilitačnej práce boli vyhodnotené, popri výhodách 
súvisiacich s implementáciou do pedagogického procesu a vo vedecko-výskumnej oblasti. 
Oponent, zároveň konštatuje, že v prvej časti habilitantka uvádza metódy jej spracovania a 
analýzu súčasného stavu riešenia danej problematiky, pričom táto časť je vhodným uvedením 
do riešenej problematiky. V tretej časti je uvedený teoretický rozbor zvolenej témy, na ktorú 
vhodne nadväzuje 4. časť práce „Parametrická štúdia“. Tieto časti boli spracované na 44 
stranách s veľmi fundovaným obsahom. Ďalej uvádza, že v piatej časti práce autorka hodnotí 
prípadové štúdie, s ktorými má vlastné skúsenosti a poukazuje najprv na problematiku zosuvu 
svahu a porušenie stavebnej konštrukcie rodinného dumu. V druhom prípade sa habilitantka 
zamerala na zhodnotenie príčin porúch zemného telesa v násype. V kapitole 6 sú zhodnotené 
celkové závery a ich možná implementácia. Záver práce je potom venovaný analýze stability 
svahov vykonaných na základe parametrickej štúdie.  
Konštatuje, že práca je v súčasnom štádiu výrazného rozvoja svahových pohybov na 
Slovensku jednoznačným prínosom pre rozvoj vedy a techniky. Za kladné stránky obsahu 
hodnotenej habilitačnej práce uvádza: 
• Za významne kladnú časť hodnotenej práce považuje analýzu súčasného stavu riešenej 
problematiky s následným teoretickým rozborom zvolenej témy a parametrickou štúdiou. 
• Veľmi kladne hodnotí aj vlastné skúsenosti habilitantky s hodnotením svahových pohybov. 



• Ku kladom hodnotenej práce zaraďuje aj podkapitolu č. 5.2 zameranú na zistenie príčin 
porúch zemného telesa v násype. 
Po preštudovaní hodnotenej habilitačnej práce dospel k názoru, že táto spĺňa kritériá kladené 
na predmetné dielo a odporúčam ju k obhajobe. Konštatuje, že sledované ciele práce boli vo 
všetkých aspektoch splnené.  
Zároveň uvádza, že vychádzajúc z osobných profesionálnych skúseností s autorkou 
hodnotenej habilitačnej práce, ako aj z preštudovania prehľadu jej vedecko-výskumných a 
odborných aktivít, dospel k záveru, že Ing. Slávka Harabinová, PhD. je skúseným 
vysokoškolským pedagógom s rozsiahlymi vedeckými a praktickými skúsenosťami. 
 
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. Slávka Harabinová, PhD. pri obhajobe habilitačnej práce preukázala zvládnutie riešenej 
problematiky analýzy a posúdenia stability svahov, ktorej sa v súčasnom štádiu výrazného 
rozvoja svahových pohybov na Slovensku, venuje stále väčšia pozornosť nielen z pohľadu 
spoľahlivosti a bezpečnosti stavieb, ale aj vo výskumnej oblasti.  
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 v oblasti vedy 
a techniky, ako aj možnosti aplikácie poznatkov v pedagogickej práci a smerovanie jej ďalšej 
výskumnej činnosti. 
 
 
HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 
 
Vplyv parametrov šmykovej pevnosti zemín na výsledný stupeň stability svahu 
 
TERMÍN A MIESTO KONANIA HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY:  
 
20. apríla 2022 o 13,30 hod., zasadacia miestnosť dekanátu V 247, Stavebná fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice, on-line prostredníctvom webex 
platformy na linku: https://tuke.webex.com/meet/eva.panulinova 
 
V zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prebehla habilitačná prednáška 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. Slávka Harabinová, PhD. svojou habilitačnou prednáškou oboznámila prítomných 
s problematikou vplyvu parametrov šmykovej pevnosti jemnozrnných zemín na výsledný 
stupeň stability svahov. Prostredníctvom parametrickej štúdie vyhodnotenej pomocou 
štatistických metód,  poukázala na možné rozptyly vo výsledkoch pri výpočte stupňa stability, 
ak nemáme dostatočné informácie z výsledkov inžinierskogeologického prieskumu.  
V posledných rokoch sme čoraz častejšie svedkami skracovania etáp (IG) prieskumu, či 
nerealizácie potrebných skúšok horninového prostredia, čo vedie k veľmi rizikovým stavom a 
častým zlyhaniam rôznych geotechnických konštrukcií. 
Prednáška obsahovala predmet štúdia a zhrnutie hlavných výsledkov vedecko-výskumnej 
práce, pričom sa habilitantka zamerala na poukázanie aktuálnych problémov v predmetnej 



oblasti výskumu ako aj existenciu rizík pri analýze a posúdení stability svahov. 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. Slávka Harabinová, PhD. po ukončení doktorandského štúdia pracovala na 
SvF TUKE ako vedecko-výskumný pracovník (do roku 2003) a od roku 2003 až doteraz 
pracovala ako odborná asistentka na Katedre geotechniky a dopravného staviteľstva a neskôr 
na Ústave inžinierskeho staviteľstva, premenovaného na Ústav inžinierskych konštrukcií 
a dopravných stavieb. 
Priebeh jej pedagogickej činnosti je zameraný na zabezpečovanie prednášok a cvičení 
bakalárskeho (ŠP Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) a inžinierskeho štúdia (ŠP 
Nosné konštrukcie a dopravné stavby) na SvF TUKE. Aktívne sa podieľala na výučbe 18 
predmetov, v slovenskom aj anglickom jazyku.  
V rokoch 2001-2003 viedla cvičenia z predmetov: Projektovanie ciest a diaľnic, Stavba ciest a 
diaľnic, Výstavba pozemných komunikácií,  Projektovanie pozemných komunikácií, Cestné 
skúšobníctvo. Od roku 2003 do roku 2014 zabezpečovala prednášky a cvičenia z predmetov: 
Mechanika zemín, Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Navrhovanie stavieb s 
environmentálnym určením II, Základy geotechniky, Geotechnika, Zakladanie stavieb, 
Vybrané kapitoly z geotechniky, Diplomový seminár, Diplomový projekt, Basic Geotechnics, 
Diplomová práca NKDS, Diplomová práca SsEU, Bakalárska práca TMS, Diplomová práca 
TMS. Od roku 2015 vedie prednášky a cvičenia z predmetov Zakladanie stavieb I, Zakladanie 
stavieb II, Mechanika zemín, Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Bakalárska práca IKDS, 
Diplomová práca NKDS, Diplomový seminár NKDS, Soil Mechanics and Foundation,  
Podieľala sa na zavedení predmetov Základy geotechniky, Geotechnika, Navrhovanie stavieb 
s environmentálnym určením II, Zakladanie stavieb I a Zakladanie stavieb II. 
Je členkou štátnicových komisií pre bakalárske štúdium v študijnom programe Inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby a inžinierske štúdium v študijnom programe Nosné konštrukcie 
a dopravné stavby. 
Uchádzačka viedla 16 záverečných prác bakalárskeho štúdia a 17 záverečných prác 
inžinierskeho štúdia s orientáciou na dopravné stavby a geotechniku. Počas svojej 
pedagogickej praxe viedla aj práce ŠVOČ, pričom 8 prác bolo ocenených na fakultnom kole. 
Je aktívna pri využívaní eLearningu a Systému na riadenie výučby (LMS) Moodle vo výučbe, 
kde v spolupráci s kolegami na fakulte sa ako jedna z prvých podieľala na inovovaní 
predmetov Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb a Cesty a diaľnice. 
Výsledkom jej pedagogickej činnosti je 1 vysokoškolská učebnica a 7 skrípt. Každý semester 
sa snaží do výučbového procesu zaradiť aj exkurzie na zaujímavé inžinierske stavby na 
Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2012 zorganizovala spolu 31 exkurzií. Aktívne sa zapája aj 
do propagovania štúdia na SvF TUKE na stredných školách, absolvovala spolu 5 výjazdov. 
Aktívne sa zúčastňuje sa aj na projektoch KEGA a iných vzdelávacích projektoch, pričom za 
dobu pôsobenia na fakulte bola zapojená do 6 projektov ako riešiteľka. V roku 2005 získala 
spolu s riešiteľským kolektívom ocenenie II. miestom v kategórii Podporný Materiál pre Online 
Vzdelávanie na 3. ročníku súťaže vzdelávacích projektov „eLearning v praxi“ z príležitosti 
konania medzinárodnej konferencie ICETA 2005. V súčasnosti  spolupracuje na riešení 
projektu KEGA č. 038TUKE-4/2020 Podpora platformy Stavebníctvo 4.0 implementáciou 
digitálnych technológií do procesu vzdelávania, 2020-2022. 
Podieľa sa aj na celoživotnom vzdelávaní. Prednášala na kurzoch „Znalecký postgraduál“ a   
„Stavby s environmentálnym určením - Vodné stavby“ a v rámci celoživotného vzdelávania aj 
pre „Univerzitu tretieho veku“ a pre „Detskú Univerzitu – Sme TU pre deti“.   
Svoje kompetencie v oblasti pedagogických disciplín si uchádzačka zvýšila v roku 2018 
absolvovaním kurzu „Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby”. 
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. Slávka Harabinová, PhD. sa od začiatku svojho pôsobenia venovala základnému a 
aplikovanému výskumu v oblasti cestného staviteľstva a geotechniky na Katedre geotechniky 
a dopravných stavieb a neskôr na Ústave inžinierskeho staviteľstva. V súčasnosti je členkou 
kolektívu Oddelenia geotechniky a dopravného staviteľstva na Ústave inžinierskych 
konštrukcií a dopravných stavieb a venuje sa problematike orientovanej na geotechniku. 
Uchádzačka sa aktívne podieľala na 15 výskumných úlohách: APVV(2), štrukturálne fondy EÚ 
(1), projekty VEGA s podporou MŠ SR (10), medzinárodné projekty MŠ SR (2) a v súčasnosti 
spolupracuje na grantovej úlohe VEGA č. 1/0374/19 Numerická analýza a modelovanie 
interakčných úloh viacvrstvových kompozitných konštrukčných prvkov, 2019-2022 a VEGA 
1/0796/21 - Výskum akustických faktorov vozoviek a dynamického tlmenia koľajových dráh. 
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti habilitantky boli publikované v popredných odborných 
časopisoch a na konferenciách. V čase podania žiadosti bola Ing. Slávka Harabinová, PhD. 
autorkou a spoluautorkou: 1 vysokoškolskej učebnice, 7 skrípt, 26 pôvodných vedeckých prác 
v domácich a zahraničných časopisoch (z toho 2 práce v časopisoch indexovaných v databáze 
Current Contents). Spolu má 133 publikačných výstupov. 
Na jej vedeckú prácu bolo v čase podania žiadosti zaznamenaných 69 citácií (z toho 47 citácií 
evidovaných v databázach WoS/Scopus). Publikačné aktivity Ing. Slávky Harabinovej, PhD. 
prekračujú minimálne kritériá SvF TUKE pre habilitačné konanie, čo potvrdzuje, že 
uchádzačka spĺňa podmienky pre udelenie titulu „docent“.   
Ing. Slávka Harabinová, PhD. participuje na príprave a riešení domácich a zahraničných 
výskumno-vývojových úloh a projektov. Podieľa sa na oponovaní projektov VEGA, na 
recenzovaní vedeckých článkov v časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus 
(napr. Civil and Environmental Engineering, Journal Key Engineering Materials) a v domácich 
a zahraničných vedeckých a konferenčných zborníkoch (spolu 60 recenzií).  
 
ZHODNOTENIE PLNENIA POŽIADAVIEK PRE MENOVANIE DOCENTOV: 

 
Ing. Slávka Harabinová, PhD. spĺňa všetky kritériá a požiadavky na menovanie za docenta 
stanovené na Stavebnej fakulte TUKE. Vo svojej pedagogickej práci tvorivo využíva vedecké 
a odborné poznatky získané počas dlhoročnej vedeckovýskumnej 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 skutočnosť 

Monografia - - 
Vysokoškolská učebnica - 1 

Skriptá a učebné texty 2 7 
Vyškolenie doktoranda - - 
Pedagogická činnosť 3 roky od získania titulu PhD. 19 

Pôvodné vedecké práce 
v domácom časopise 

10 Z toho minimálne 
2 práce v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

7 

2 Pôvodné vedecké práce 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

 
3 

19 

Počet  výstupov v kategórii A1 2 28 
Citácia v domácom časopise 10 Z toho minimálne 

5 citácií 
v časopisoch a zborníkoch 

indexovaných 
v databáze Web of Science 

alebo SCOPUS 

6 

47 

Citácia v zahraničnom 
časopise 

 
5 

 
63 

 



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 20. apríla 2022 jednoznačne konštatuje, že Ing. Slávka 
Harabinová, 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. Slávke Harabinovej, PhD. v odbore habilitačného konania  
 

a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 
 
 


