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Meno, priezvisko, tituly:   Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING- PAED 
IGIP 

 
Odbor habilitačného konania     
a inauguračného konania:  stavebníctvo  
    
Pracovisko:   Stavebná fakulta TUKE v Košiciach, 

Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v 
stavebníctve 

  
Dátum a miesto narodenia:   23.09.1987, Košice 
   
Akademické a vedecké hodnosti:   Ing. – 2012, SvF TUKE,  

Študijný odbor: Stavebníctvo 
 

 PhD.– 2017, SvF TUKE,  
Študijný odbor: Stavebníctvo 

 
HABILITAČNÁ KOMISIA:  

Predseda: prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, CSc., SvF TU v Košiciach  
Členovia:        prof. Ing. Jozef ŠTEFKO, CSc., DF TU Zvolen  
                       doc. Ing. Naďa ANTOŠOVÁ, PhD., SvF STU Bratislava 
 
OPONENTI: 

prof. Ing. Jozef GAŠPARÍK, PhD., SvF STU Bratislava 
doc. Dr. Ing. Katarína ZGÚTOVÁ, SvF ŽU Žilina 
doc. Ing. Vít MOTYČKA, Ph.D., FSt VUT Brno 

 
HABILITAČNÁ PRÁCA: 
 
Štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva 
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA:  
 
27. októbra 2021 o 14,30 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/maria.kozlovska 
 
 
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE: 
 
Predložená pôvodná habilitačná práca (protokol originality vykázal 11,27% zhodu) sa orientuje 
na štúdium efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva, skúmaním teoretických 
východísk, realizovaných výskumov, experimentov a analýz. Stavby na báze dreva majú 
potenciál nie len zvýšiť efektívnosť výstavby, ale aj znížiť environmentálne dopady na jej 
obstarávanie a užívanie. Úvodné kapitoly práce sa venujú princípom a kritériám udržateľnej 
výstavby a potenciálu dreva a konštrukčných systémov na báze dreva. Praktická časť práce 
je prezentovaná formou piatich vybraných prác publikovaných v databáze Current Contents (s 
IF v rozmedzí od 2.798 do 7.491), zameraných na skúmanie aspektov stavieb na báze dreva 
v rôznych fázových rozhraniach ich životného cyklu a prezentujú výsledky výskumných 
okruhov zameraných na: 
- hodnotenie užívateľských parametrov montovaných stavieb na báze dreva vo fáze 

užívania, v kontexte s parametrami efektívnosti a udržateľnosti dodania a užívania stavieb, 
realizovaných modernými metódami výstavby, 
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- analýzu vplyvu akumulačných prvkov na energetickú náročnosť prevádzky stavieb na báze 
dreva z hľadiska efektívnosti a udržateľnosti, 

- analýzu energetickej bilancie stavieb na báze dreva počas fázy užívania v súvislosti s 
emisiami CO2, 

- preukázanie prínosov vybranej modernej metódy výstavby na báze dreva v porovnaní s 
tradičnými konštrukčnými technológiami, 

- analýzu meraní hustoty tepelných tokov vybraných konštrukčných častí stavieb na báze 
dreva, ich šírenie v stavebných konštrukciách a ich vplyv na tepelnú pohodu, skúmaných v 
laboratórnych podmienkach ako aj konfrontáciou s výpočtovými modelmi. 

Prezentované výstupy sú dôkladne komentované z hľadiska zdôvodnenia a účelu výskumu, 
použitých výskumných metodík a dosiahnutých výsledkov. 
 
Habilitačná komisia na základe kladných oponentských posudkov a priebehu obhajoby 

konštatovala, že habilitačná práca Ing. Jozefa Švajlenku, PhD., MBA, ING-PAED IGIP 
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. Jozef GAŠPARÍK, PhD. konštatuje, že téma predloženej práce patrí medzi prioritné 
témy stavebníctva v celosvetovom kontexte a má podstatný význam pre celkové zdravé 
fungovanie spoločnosti a celého životného prostredia. V súčasnosti je celospoločenská 
požiadavka na také postupy navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb, výsledkom 
ktorých je vyššia produktivita práce pri zachovaní požadovanej kvality, kratší čas výstavby a 
významné efekty v oblasti ekológie a ekonomiky. Toto je v súčasnosti celosvetový trend 
a preto má predložená práca mimoriadny význam. Oponent oceňuje tematický výber a kvalitu 
vybraných publikačných výstupov. Konštatuje, že všetkých 5 príspevkov má vedecký 
charakter, prešli prísnou recenziou v renomovaných zahraničných karentovaných časopisoch 
s vysokým impact faktorom a kvartilom, a sú osobným vedeckým prínosom autora v oblasti 
zabezpečenia efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva. Na základe výsledkov 
uvedených v habilitačnej práci konštatuje, že Ing. Jozef Švajlenka, PhD. ING-PAED IGIP 
preukázal vedecko-výskumnú zdatnosť a po jej obhájení navrhuje udeliť vedecko-pedagogický 
titul docent. 
 
doc. Dr. Ing. Katarína ZGÚTOVÁ  konštatuje, že posudzovaná habilitačná práca jednoznačne 
potvrdzuje svetový trend nutnej interdisciplinarity vedeckého výskumu, kde parciálne výstupy 
jedného subjektu (v oblasti ekológie, emisií, odpadov, použitých materiálov, dopravy...) sa 
stávajú integrálnou súčasťou vstupov ďalšieho (výber technológií, metódy výstavby, ako aj 
prevádzky počas životnosti). Za najvýznamnejší prínos práce považuje spracovanie metodiky 
pre hodnotenie efektívnosti moderných metód výstavby na báze dreva prostredníctvom dát 
získaných od ich užívateľov. Preto je dôležité nasmerovanie výberu technológie najmä k 
priorite znižovania nákladovosti, respektíve k priorite technických vlastností vzhľadom na 
náklady a životnosť. Oceňuje skutočnosť, že autor množstvom získaných teoretických 
poznatkov, následným štúdiom a predovšetkým uskutočnením prepočtov efektívnosti, dokázal 
systémovo abstrahovať relevantné publikačné výstupy. Vysoko hodnotí jasne definované 
kritéria hodnotenia parametrov drevostavieb, napr. index udržateľnosti, index kvality ako aj 
komfort bývania. Do budúcna by očakávala otvorený systém hodnotenia týchto parametrov so 
zohľadnením environmentálnej zodpovednosti stavebníkov za realizáciu ekologicky 
udržateľných stavieb, s minimalizáciou spotreby zdrojov a maximalizáciou obnoviteľných a 
recyklovateľných zdrojov. Na záver konštatuje, že predkladaná habilitačná práca v plnej miere 
spĺňa všetky požadované náležitosti a po jej obhájení navrhuje udeliť vedecko-pedagogický 
titul docent. 
 
doc. Ing. Vít MOTYČKA, Ph.D. konštatuje, že udržateľná výstavba určuje nové požiadavky a 
prístupy v príprave, realizácii a užívaní stavieb a to tak, aby stavby plnili okrem funkčnosti tiež 
environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky a kritéria. Využívanie nových 



progresívnych stavebných materiálov a stavebných technológií a postupov, ktoré vedú ku 
skvalitneniu výstavby nie len z hľadiska technického, ale i ekonomického, environmentálneho 
a sociálneho, vedie k naplneniu požiadaviek udržateľnej výstavby a tým i k zmierňovaniu 
negatívnych vplyvov na životní prostredie. Predkladaná habilitačná práce, ktorá sa zaberá 
vybranými problémami moderných konštrukcií stavieb na báze dreva v kontexte efektívnosti 
a udržateľnosti výstavby, tak splňuje požiadavky aktuálnosti riešeného problému. Prínosy 
jednotlivých prezentovaných výskumoch sú zamerané na nový progresívny koncept 
hodnotenia efektívnosti a udržateľnosti moderných metód výstavby drevostavieb využitím 
informácií od užívateľov, overenie vplyvu akumulačných prvkov na energetickou náročnosť 
drevostavieb, analýzu energetickej bilancie drevostavieb vo fáze užívania v súvislosti s 
emisiami CO2, či materiálový výskum ako príspevok pre inovačné aktivity v oblasti nových 
riešení stavieb na báze dreva. Nezanedbateľným prínosom práce a realizovaných výskumov 
a analýz je i rozšírenie pouvedomia a odstránenie stále pretrvávajúcich predsudkov a bariér v 
názoroch niektorých odborníkov a laickej verejnosti na výstavbu stavieb na báze dreva. 
Riešené témy, výskum a výsledky autora, sú príspevkom k rastu efektivity stavebnej výroby v 
oblasti drevostavieb a prispievajú k zníženiu negatívnych vplyvov stavebného priemyslu na 
životné prostredie. Autor práce preukázal rozsiahle znalosti, skúsenosti i schopnosti tvorivého 
prístupu. Predložená habilitačná práca splnila podmienky pre udelenie titulu docent a po jej 
úspešnom obhájení odporučil uchádzačovi udeliť titul docent.  
 
 
HODNOTENIE OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE: 
 
Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP pri obhajobe habilitačnej práce 
preukázal zvládnutie riešenej problematiky zameranej na štúdium efektívnosti a udržateľnosti 
stavieb na báze dreva, ktorej sa v súčasnom stavebníctve venuje stále väčšia pozornosť tak 
z pohľadu zvyšovania efektivity a implementácie udržateľných riešení v oblasti stavebníctva, 
ako aj vo výskumnej oblasti.  
Prezentáciou vedecko-odborného obsahu habilitačnej práce a reakciou na otázky 
a pripomienky oponentov preukázal vysokú erudíciu v danej oblasti a výborný celkový prehľad 
v odbore stavebníctvo. Habilitant v rámci obhajoby habilitačnej práce predstavil aj svoje 
prínosy pre rozvoj vedy a spoločenskú prax v oblasti stavebníctva. Uviedol tiež možnosti 
aplikácie poznatkov v pedagogickej práci a smerovanie jeho ďalšej výskumnej činnosti. 
 
 
 
HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 
 
Vplyv užívateľských kritérií na efektívnosť stavieb na báze dreva 
 

TERMÍN A MIESTO KONANIA HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY:  
 
27. októbra 2021 o 14,30 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/maria.kozlovska 
 
 
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY: 
 
Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP svojou habilitačnou prednáškou 
oboznámil prítomných s vplyvom užívateľských kritérií na efektívnosť stavieb na báze dreva. 
Na konkrétnom príklade poukázal na použiteľnosť a aplikovateľnosť vytvorenej metodiky 
hodnotenia efektívnosti a udržateľnosti stavieb na báze dreva, ktorá je aplikovateľná aj pre iné 
konštrukčné typy stavieb a hodnotenie ich efektívnosti v kontexte udržateľnosti.   
Prednáška obsahovala predmet štúdia a zhrnutie hlavných výsledkov vedecko-výskumnej 
práce, pričom sa habilitant zameral na riešenie aktuálnych problémov v predmetnej oblasti 
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výskumu hodnotenia efektívnosti stavieb na báze dreva. 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: 
 
Habilitant Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP od roku 2017 pracoval na SvF 
TUKE ako vedecko-výskumný pracovník a od roku 2019 pracuje ako odborný asistent na 
Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve. 
Priebeh jeho pedagogickej činnosti je zameraný na zabezpečovanie prednášok a cvičení 
bakalárskeho (ŠP Technológia a manažment v stavebníctve a ŠP Pozemné stavby a 
architektúra) a inžinierskeho štúdia (ŠP Technológia a manažment v stavebníctve) na SvF 
TUKE. Aktívne sa podieľal na výučbe 9 predmetov. V rokoch 2017-2021 viedol cvičenia z 
predmetov: Bakalárska práca, Diplomová práca, Diplomový seminár, Príprava a realizácia 
stavieb, Stavebno-technologický projekt I., Stavebno-technologický projekt II., Špeciálne 
technológie stavieb a Technológie stavebných procesov II. V uvedenom období zabezpečoval 
prednášky z predmetov: Špeciálne technológie stavieb a Optimalizačné metódy. V rámci 
predmetu Špeciálne technológie stavieb sa podieľal na inovácii jeho koncepcie a ako podklad 
pre vzdelávanie na tento predmet publikoval 2 skriptá.  
Uchádzač viedol 12 záverečných prác bakalárskeho štúdia a 5 záverečných prác inžinierskeho 
štúdia s orientáciou na oblasť drevostavieb. Počas svojej pedagogickej praxe viedol 3 práce 
ŠVOČ, z ktorých 2 práce boli ocenené na fakultnom kole.  
Aktívne sa zúčastňuje aj na vzdelávacích projektoch, počas pôsobenia na fakulte bol zapojený 
ako spoluriešiteľ do 2 projektov KEGA (KEGA č. 059TUKE-4/2017 Podpora zručností 
využívania BIM technológie v životnom cykle stavby a KEGA č. 059TUKE-4/2019 M-
learningový nástroj pre inteligentné modelovanie parametrov staveniskovej štruktúry v 
prostredí zmiešanej reality). Ako vedúci projektu podal dva projekty KEGA interdisciplinárne 
zamerané na problematiku drevostavieb v agrosektore.  
V rámci zvyšovania pedagogickej spôsobilosti absolvoval v rokoch 2017-2019 Vysokoškolskú 
pedagogiku na Katedre inžinierskej pedagogiky TUKE a následne sa úspešne uchádzal o titul 
International Engineering Educator (ING-PAED IGIP) udeľovaný medzinárodne uznávanou 
inštitúciou The International Society for Engineering Education. 
Jeho doterajšiu pedagogickú prácu v pozícii odborného asistenta možno charakterizovať ako 
vysoko profesionálnu o čom svedčia dobré ohlasy nie len študentov fakulty ale aj vyžiadané 
prednášky zamerané na drevostavby na FSt VUT v Brne.    
 
Vedecko-výskumná a odborná činnosť: 
 
Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP sa od začiatku svojho pôsobenia venoval 
základnému a aplikovanému výskumu na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v 
stavebníctve. V súčasnosti je členom kolektívu oddelenia Technológií a inovácií v stavebníctve 
a vo výskume sa venuje problematike orientovanej na oblasť drevostavieb. 
Uchádzač sa aktívne podieľal na 3 výskumných úlohách (1 projekt štrukturálnych fondov EÚ 
a projekty VEGA). V rámci riešenia projektov VEGA (VEGA – 1/0677/14 Výskum zvyšovania 
efektívnosti výstavby prostredníctvom  MMC  technológií a VEGA – 1/0557/18 Výskum a vývoj 
procesných a produktových inovácií moderných metód výstavby v kontexte princípov Industry 
4.0) patril medzi nosných riešiteľov. Ako vedúci podal uchádzač v roku 2020 projekt VEGA so 
zameraním na interdisciplinárny výskum, ktorého zámerom bolo preukázanie inovačného 
potenciálu transformácie tradičných konštrukčných riešení poľnohospodárskych stavieb na 
moderné ekologické, efektívne a udržateľné stavebné technológie na báze dreva, využívajúce 
inovácie vo vzťahu ku konštrukčným riešeniam a aplikáciám Smart riešení. 
Výsledky vedecko-výskumnej činnosti habilitanta boli publikované v popredných vedeckých 
časopisoch a na medzinárodných konferenciách. 



V čase podania žiadosti bol Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING-PAED IGIP autorom a 
spoluautorom: 2 skrípt, 43 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch 
(z toho 21 prác bolo v časopisoch indexovaných v databáze Current Contents).     
Na jeho vedeckú prácu bolo zaznamenaných 123 citácií (z toho 115 citácií evidovaných v 
databázach WoS/Scopus). Publikačné aktivity Ing. Jozefa Švajlenku, PhD., MBA, ING-PAED 
IGIP vysoko prekračujú minimálne kritériá SvF TUKE pre habilitačné konanie, čo potvrdzuje, 
že uchádzač spĺňa podmienky pre udelenie titulu „docent“.   
 
ZHODNOTENIE PLNENIA POŽIADAVIEK PRE MENOVANIE DOCENTOV: 

 
Ing. Jozef ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP spĺňa všetky kritériá a požiadavky na 
menovanie za docenta stanovené na Stavebnej fakulte TUKE. Vo svojej pedagogickej práci 
tvorivo využíva vedecké a odborné poznatky, ktoré dopĺňa systematickým štúdiom. Svojou 
prácou, zanietenosťou 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 - - 

Vysokoškolská učebnica - - 

Skriptá a učebné texty 2 2 

Vyškolenie doktoranda - - 

Pedagogická činnosť 3 roky od získania titulu 
PhD. 

4 roky od získania titulu PhD. 

Pôvodné vedecké práce 
v domácom časopise 

 
10 

Z toho minimálne 
2 práce v časopisoch 

indexovaných 
v databáze 

Current Contents 

9 
Z toho 21 prác 
v časopisoch 

indexovaných v databáze 
Current Contents 

Pôvodné vedecké práce 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

 
3 

 
34 

Počet  výstupov v kategórii 
A1 

2 
16  (stavebníctvo) 

Citácia v domácom časopise  
10 

Z toho minimálne 
5 citácií 

v časopisoch 
a zborníkoch 
indexovaných 

v databáze Web of 
Science alebo SCOPUS  

5 
Z toho 115 citácií 

v časopisoch 
a zborníkoch 
indexovaných 

v databáze Web of 
Science alebo SCOPUS 

Citácia v zahraničnom 
časopise 

 
5 

 
118 

 
 
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 27. októbra 2021 jednoznačne konštatuje, že Ing. Jozef 
ŠVAJLENKA, PhD., MBA, ING-PAED IGIP spĺňa kritériá na habilitáciu docentov schválených 
VR TUKE.  
Na základe výsledkov jeho pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti je možné vyhlásiť, že 
aj keď je mladým pracovníkom (v kategórii do 35 rokov), je komplexnou vedecko-
pedagogickou osobnosťou, ktorá napĺňa stanovené požiadavky vysokoškolského pedagóga 
v kategórii docent, prispieva k rozvoju odboru stavebníctvo a má uznanie vedeckej a odbornej 
komunity doma a v zahraničí.   
Habilitant vo svojej pedagogickej práci tvorivo využíva vedecko-výskumné poznatky, ktoré si 
systematicky prehlbuje a rozširuje. Svojou erudovanou prácou, výsledkami a schopnosťami 
má predpoklady 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. Jozefovi Švajlenkovi, PhD., MBA, ING-PAED IGIP  
 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
 stavebníctvo. 

 

 


