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Z á p i s č. 6
z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
konanej dňa 11.februára 2014
Počet členov VR SjF ŽU:
Počet prítomných:

39
30 /viď prezenčná listina/

Neprítomní a ospravedlnení:
prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
prof. Ing. Jozef Meško, PhD.
prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť. prof.
Ing. Štefan Chudoba, PhD.
Ing. Jaroslav Holeček
Dr. h. c. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
Zasadanie vedeckej rady Strojníckej fakulty ŽU v Žiline sa konalo v zasadacej sieni vedeckej rady ŽU
v Žiline, nová menza.
Program:
1./ Otvorenie (dekan)

2. Habilitačné konanie na docenta – schválenie návrhu
a/ Ing. Dalibor Barta, PhD.
v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
(návrh predložil prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, predseda habilitačnej komisie)
b/ Dr. inž. Wojciech Cezariusz Zórawski.
v študijnom odbore 5.2.26 Materiály
(návrh predložila prof. Ing. Radomila Konečná, PhD., predseda habilitačnej komisie)
3./ Habilitačné konanie – schválenie komisie a oponentov
a/ Schválenie komisie a oponentov a témy habilitačnej prednášky pre habilitačné konanie
v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo
dr. inž. Janusz Mleczko, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Poľsko
b/ Schválenie komisie a oponentov a témy habilitačnej prednášky pre habilitačné konanie
v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia
dr. inž. Lukasz J. Orman, University of Technology Kielce, Poľsko
4./ Rôzne
a/ termíny vedeckých rád
K bodu 1.
Otvorenie
Rokovanie otvoril prof. Dr. Ing. Milan Sága, predseda VR a dekan SjF ŽU v Žiline. Privítal prítomných
členov vedeckej rady Strojníckej fakulty ŽU v Žiline a oboznámil ich s programom rokovania, ku
ktorému nemali členovia VR pripomienky.

K bodu 2.
Habilitačné konanie na docenta – schválenie návrhu
a/ Ing. Dalibor Barta, PhD.
Prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, predseda habilitačnej komisie predniesol pred vedeckou radou Strojníckej
fakulty ŽU V Žiline návrh habilitačnej komisie s odporučením udeliť Ing. Daliborovi Bartovi, PhD.
vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a
lietadlá.
Habilitačná prednáška na tému: „Súčasné pohony autobusov a perspektívy ich rozvoja“
a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Využitie alternatívnych pohonov v cestných vozidlách
mestskej hromadnej dopravy“ sa konali dňa 23. 01. 2014 od 09,00 hod. v zasadačke dekana SjF
ŽU v Žiline pred habilitačnou komisiou, za účasti oponentov a vybraných členov vedeckej rady SjF ŽU
v Žiline (viď prezenčná listina). Habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Dalibora
Bartu, PhD. viedol prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, predseda habilitačnej komisie. O priebehu habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce pána Ing, Dalibora Bartu, PhD. je napísaný samostatný
zápis.
Po prečítaní návrhu habilitačnej komisie prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, vyzval habilitanta Ing. Dalibora
Bartu, PhD., aby predstavil pred VR SjF svoje hlavné pedagogické a vedecko-výskumné aktivity,
definoval oblasť svojho ďalšieho vedeckého a pedagogického pôsobenia na SjF ŽU v Žiline.
O priebehu vystúpenia pána Ing. Dalibora Bartu, PhD. pred vedeckou radou SjF ŽU v Žiline je
napísaný samostatný zápis.
Uznesenie č. 36/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline na návrh komisie pre habilitačné konanie, v súlade s § 1,
odst.3/, písm. j/ Rokovacieho poriadku vedeckej rady SjF ŽU v Žiline schvaľuje návrh na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Daliborovi Bartovi, PhD., pracovníkovi Strojníckej fakulty ŽU
v Žiline, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá,
koľajové vozidlá, lode a lietadlá a žiada prof. Dr. Ing. Milana Ságu, dekana SjF ŽU v Žiline, aby návrh
na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent predložil pani rektorke ŽU v Žiline.
Výsledok hlasovania:

30 prítomných členov vedeckej rady
30 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
27 kladných hlasov
1 hlas proti
2 hlasy neplatné

b/ Dr. inž. Wojciech Cezariusz Zórawski
Prof. Ing. Radomila Konečná, PhD., predsedkyňa habilitačnej komisie predniesla pred vedeckou radou
Strojníckej fakulty ŽU V Žiline návrh habilitačnej komisie s odporučením udeliť Dr. inž. Wojciechowi
Cezariuszowi Zórawskemu vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.26 Materiály.
Habilitačná prednáška na tému: „Powloki hydroxyapatytowe w zastosowaniach biomedycznych“
a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Tribological Properties of Composite Coatings Sprayed
with a High Velocity Stream“ sa konali dňa 04. 02. 2014 od 10,00 hod. v zasadačke dekana SjF ŽU
v Žiline pred habilitačnou komisiou, za účasti oponentov a vybraných členov vedeckej rady SjF ŽU
v Žiline (viď prezenčná listina). Habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Dr. inž. Wojciecha
Cezariusa Zórawskeho viedla prof. Ing. Radomila Konečná, PhD., predsedkyňa habilitačnej komisie.
O priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce pána Dr. inž. Wojciecha Cezariusa
Zórawskeho je napísaný samostatný zápis.
Po prečítaní návrhu habilitačnej komisie prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. vyzvala habilitanta Dr. inž.
Wojciecha Cezariusa Zórawskeho, aby predstavil pred VR SjF svoje hlavné pedagogické a vedeckovýskumné aktivity a definoval súčasnú aj budúcu spoluprácu so Strojníckou fakultou ŽU v Žiline.
O priebehu vystúpenia pána Dr. inž. Wojciecha Cezariusa Zórawskeho pred vedeckou radou SjF ŽU
v Žiline je napísaný samostatný zápis.

Uznesenie č. 37/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline na návrh komisie pre habilitačné konanie, v súlade s § 1,
odst.3/, písm. j/ Rokovacieho poriadku vedeckej rady SjF ŽU v Žiline schvaľuje návrh na udelenie
vedecko-pedagogického titulu docent Dr. inž. Wojciechowi Cezariusowi Zórawskemu pracovníkovi
Wydzialu Mechatroniky i Budow Maszyn, Politechnika Swietokrzyska, Kielce, Poľsko, v študijnom
odbore 5.2.26 Materiály a žiada prof. Dr. Ing. Milana Ságu, dekana SjF ŽU v Žiline, aby návrh na
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent predložil pani rektorke ŽU v Žiline.
Výsledok hlasovania:

30 prítomných členov vedeckej rady
30 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
28 kladných hlasov
2 hlasy neplatné

K bodu 3.
Habilitačné konanie na docenta – schválenie komisie a oponentov
a/ Dr. inž. Janusz Mleczko
Uznesenie č.38/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst.3/, písm. h/ Rokovacieho poriadku
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, na základe žiadosti o udelenie titulu docent Dr. inž. Janusza Mleczka,
pracovníka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, Poľsko, v študijnom odbore
5.2.52 Priemyselné inžinierstvo a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje komisiu a
oponentov v zložení:
predseda:

prof. Ing. Milan Gregor, PhD., SjF ŽU v Žiline
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselného inžinierstva

členovia:

prof. dr. hab. inž. Jan Szadkowski, ATH Bielsko-Biala, Poľsko
významný zahraničný odborník
prof. Ing. Miloš Čambál, PhD., MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselného inžinierstva

oponenti:

prof. dr. hab. inž. Božena Skolud, Politechnika Slaska, Gliwice, Poľsko
zahraničná odborníčka v oblasti priemyselného inžinierstva
prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD, SjF ŽU v Žiline
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselné inžinierstvo
doc. Ing. Milan Edl, CSc., ZČU Plzeň, ČR
uznávaný zahraničný odborník v oblasti priemyselného inžinierstva

Výsledok hlasovania:

30 prítomných členov vedeckej rady
30 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
30 odovzdaných hlasov
29 kladných hlasov
1 hlas neplatný

Uznesenie č.39/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst.3/, písm. h/ Rokovacieho poriadku
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, na základe žiadosti o udelenie titulu docent Dr. inž. Janusza Mleczka,
pracovníka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, Poľsko, v študijnom odbore
5.2.52 Priemyselné inžinierstvo a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje názov habilitačnej
prednášky s názvom: Dynamic classifiaction of machine´s components.
Habilitačné konanie na docenta – schválenie komisie a oponentov
b/ dr inž. Lukasz J. Orman
Uznesenie č. 40/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst.3/, písm. h/ Rokovacieho poriadku
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, na základe žiadosti o udelenie titulu docent dr inž. Lukasza

J. Ormana, pracovníka Politechniky Swietokrzyskej Kielce, Poľsko v študijnom odbore
5.2.6 Energetické stroje a zariadenia a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje komisiu a
oponentov v zložení:
predseda:

prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., SjF ŽU Žilina
profesor na funkčnom mieste v odbore Energetické stroje a zariadenia

členovia:

dr. h. c. prof. Ing. Stanislaw Adamczak, DrSc., Univerzita Kielce, Poľsko
významný zahraničný odborník, profesor v odbore Strojárska technológia
prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD., DF TU Zvolen
profesor na funkčnom mieste v odbore Technológia spracovania dreva so zameraním
na termické spracovanie

oponenti:

prof. dr, hab. inž. Janusz Lomotowski, WU Wroslav, Poľsko
významný zahraničný odborník
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. SjF STU Bratislava
docent na funkčnom mieste v odbore Energetika
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., SjF ŽU
profesor na funkčnom mieste v odbore Energetické stroje a zariadenia

Výsledok hlasovania:

30 prítomných členov vedeckej rady
30 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
29 odovzdaných hlasov
28 kladných hlasov
1 hlas neplatný

Uznesenie č.41/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst.3/, písm. h/ Rokovacieho poriadku
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, na základe žiadosti o udelenie titulu docent dr inž. Lukasza J.
Ormana, pracovníka Politechniky Swietokrzyskej Kielce, Poľsko v študijnom odbore 5.2.6
Energetické stroje a zariadenia a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje názov habilitačnej
prednášky s názvom: Využitie obnoviteľných zdrojov energie.

K bodu 4.
Rôzne
a/ Prof. Dr. Ing. Milan Sága, PhD., predseda VR a dekan SjF ŽU v Žiline ukončil rokovanie VR.
Poďakoval jej členom za aktívny prístup k rokovaniu a oboznámil ich, že najbližšie rokovanie
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline bude 29. apríla 2014.
Zapísala: p. Viera Muntágová

V Žiline dňa 11.02.2014
prof. Dr. Ing. Milan S á g a
dekan fakulty

Overila:
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

