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Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
 

1. Základné údaje 
Meno, priezvisko, tituly :  Štefan Sokol, prof., Ing., PhD. 
Dátum narodenia :  1948 v Šambrone (okres Stará Ľubovňa) 
Pracovisko :  Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geodézie 
 
2. Akademické vedecké hodnotenie, dátum ich získania 
Ing.: 1973 
CSc.:  1978 
Doc.: 1983 
Prof.: 2004  

 
3. Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní 
1973 – 1976 interný ašpirant na Katedre geodézie  
1976 – 1983 odborný asistent na Katedre geodézie 
1983 -  2004            docent na Katedre geodézie 
2004 – 2019 profesor na Katedre geodézie 
 
4. Prehľad činností 
 
Zhodnotenie pedagogickej činnosti 
Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. pôsobí na Katedre geodézie od roku 1973. Počas internej vedeckej 
ašpirantúry v rokoch 1973 - 1976 viedol cvičenia z predmetu geodézia pre študijný odbor 
geodézia a kartografia.  V rokoch 1976 – 1977 vykonával základnú vojenskú službu. V  roku 
1976 prešiel na pedagogické miesto odborného asistenta na predmet geodézia 1, geodézia 2, 
geodézia 3, výučba v teréne z geodézie, špeciálny seminár a vedúci diplomových prác pre 
študijný odbor geodézia a kartografia.  Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v 
roku 1978. Po roku 1984 začal okrem spomenutých predmetov prednášať predmety geodézia 
1, geodézia 2 a geodézia 3 a v rokoch 2007 až 2011 prednášal aj predmet geodézia pre študijný 
odbor IKDS.  
Prednášané predmety neustále doplňoval novými poznatkami. Počas svojho pôsobenia 
vychoval 83 diplomantov a 6 doktorandov (z toho 1 zahraničného). Viacerí jeho bývalí študenti 
zastávajú zodpovedné funkcie v zahraničí a tak isto aj vo firmách pôsobiacich na Slovensku. 
Prof. Sokol do roku 2018 bol predsedom komisie pre záverečné štátne skúšky a obhajoby 
diplomových prác na SvF STU, Fakulte stavebnej VUT v Brne, Hornicko geologickej fakulte VŠB-
TU v Ostrave a Fakulte BERG TU v Košiciach.   
V rokoch 1978 – 1989 zastával funkciu zástupcu vedúceho Katedry geodézie. V troch 
funkčných obdobiach bol vedúcim Katedry geodézie 2000 – 2011, v rokoch 1996 – 2000 bol 
členom akademického senátu SvF STU. Oponoval a  vypracoval posudky na dizertačné práce 
(24), habilitačné práce (7) a inauguračný spis (1) v SR a ČR. 
 
Zhodnotenie vedeckého profilu 
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa prof. Sokol orientuje na analýzu meracích metód a vplyv 
prostredia na presnosť trigonometrických meraní výšok a jeho elimináciu. Bol zodpovedným 
riešiteľom 8 projektov VEGA a 4 projektov KEGA. Pred rokom 1990 bol členom riešiteľských 
kolektívov a zodpovedným riešiteľom 6 úspešne oponovaných štátnych výskumných úloh. 
Výsledky práce zužitkoval ako autor 1 monografie, je autorom a spoluautorom 12 dočasných 
vysokoškolských učebníc, viac ako 90 vedeckých článkov v časopisoch a zúčastnil sa na 
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konferenciách doma a v zahraničí, kde publikoval a prezentoval viac ako 100 odborných 
článkov a 49 realizovaných projektov. V rokoch 2012 – 2016 bol členom „Kultúrnej a edukačnej 
grantovej agentúry          MŠVVaŠ SR. Má veľmi intenzívnu medzinárodnú spoluprácu s Katedrou 
geodézie a banského meračstva, HGF – Technická univerzita Ostrava. Od roku 2004 je členom 
vedeckého prípravného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Geodézia a banské 
meračstvo“. Je členom redakčnej rady časopisu „GeoScience Engineering“ vydavaného na HGF 
VŠB-TU v Ostrave. 
Od r. 2001 je členom odborovej komisie OK 39-31-9 Geodézia a geodetická kartografia, SvF 
STU v Bratislave; člen OK 5.2.33 Banské meračstvo a geodézia, Fakulta BERG TU v Košiciach; 
člen OK 6.2.3 Hospodárska úprava lesov, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene; člen OK študijného 
programu 3646V001-00 Důlní měřictví a geodézie, HGF, VŠB-TU v Ostrave a člen OK študijného 
programu 3646V001-00 Geodézie a kartografia Fakulty stavební, VUT v Brne. 
Od roku 1997 je držiteľom oprávnenia Komory geodetov a kartografov „Autorizovaný geodet 
a kartograf“, ktoré splnomocňuje autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať 
vybrané geodetické činnosti uvedené v §6 písm. a) až j) zákona Národnej rady SR č.215/1995 
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.  
 
Ocenením jeho práce bolo udelenie: 

1. Zlatá medaila fakulty BERG TU v Košiciach r.2004 za dlhoročnú spoluprácu a prínos 
k rozvoju fakulty. 

2. Zlatá medaila fakulty BERG TU v Košiciach r.2008 k životnému jubileu za významné 
výsledky dosiahnuté v oblasti pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti. 

3. Medaila Akademika Čechury HGF VŠB-TU v Ostrave za významný prínos k rozvoju 
banského meračstva r. 2008. 

4. Plaketa profesora Gála SvF STU v Bratislave r. 2008 k životnému jubileu za 
významné výsledky dosiahnuté v oblasti pedagogickej a vedecko – výskumnej 
činnosti. 

5. Zlatá medaila fakulty BERG TU v Košiciach r.2011 pri príležitosti 70. výročia jej 
pôsobenia a významný prínos v oblasti pedagogickej a vedecko – výskumnej 
činnosti. 

6. Plaketa SvF STU pri príležitosti životného jubilea za dlhodobé pôsobenie na SvF STU 
v Bratislave,  za významné výsledky dosiahnuté v oblasti pedagogickej a vedecko – 
výskumnej činnosti v r. 2018. 

  

Zdôvodnenie návrhu ( v zmysle § 78 zákona o VŠ) 
Po skončení trvalého pracovného pomeru na SvF STU v Bratislave plánuje prof. Sokol naďalej 
pôsobiť v odbornej geodetickej verejnosti pri príprave vedeckých podujatí, posudzovať 
odborné práce študentov, doktorandov, príspevkov do časopisov a na konferencie, aktívne 
pôsobiť na tvorbe dočasných vysokoškolských učebníc z predmetu geodézia. Výsledky a 
dlhoročné skúsenosti prof. Sokola v pedagogickej, vedecko - výskumnej, odbornej, publikačnej 
a organizátorskej činnosti môžu byť prínosom pre katedru Geodézie. Svojím zodpovedným 
prístupom k plneniu povinností môže pozitívne ovplyvniť aktivity mladších kolegov.  
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5. Stanovisko VR SvF STU v Bratislave zo dňa 12.04.2019: 

Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na udelenie čestného titulu 
"profesor emeritus" prof. Ing. Štefanovi Sokolovi, PhD., väčšinou hlasov. 

Priebeh tajného hlasovania: 
Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať 28 
Z toho 2/3 ........................................................  19 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 
Počet potrebných kladných hlasov na schválenie  12 
Počet hlasov za .................................................  22 
Počet hlasov proti .............................................    0  
Zdržalo sa hlasovania ........................................    1 
Počet neplatných hlasov:  ..................................    0 

 

 

V Bratislave 15.04.2019       

 

v.r. 

                Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
                                dekan  


