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Z á p i s č. 6
z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
konanej dňa 29.apríla 2014
Počet členov VR SjF ŽU:
Počet prítomných:

39
/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/ dr. inž. Lukasz J. Orman, University of Technology Kielce, Poľsko
v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia
(návrh predložil prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., predseda habilitačnej komisie)
b/ dr. inž. Janusz Mleczko
v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inšžinierstvo
(návrh predložila prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., predseda habilitačnej komisie)
3./ Vedecká výchova
a/ Schválenie za školiteľa (prof. Ing. Radomila Konečná, PhD., SjF ŽU Žilina)
v študijnom odbore 5.2.27 Medzné stavy materiálov
4./ Prerokovanie menovania „profesor emeritus“
a/ prerokovanie návrhu menovať prof. Ing. Vladimíra Hlavňu, PhD. profesorom emeritus
(viď príloha)
5./ Schválenie komisií pre štátne záverečné skúšky
a/ Schválenie komisií pre štátne záverečné skúšky – Bc., Ing.
6./ Schválenie návrhu nových študijných programov na 1. až 3. stupni
a/ Schválenie návrhu študijných programov pre 1.až 3 stupeň VŠ vzdelávania
(viď. príloha)
7./ Schválenie návrhu garantov a spolugarantov pre habilitačné a inauguračné konania
(viď. príloha)
8./ Prerokovanie dlhodobého zámeru SjF ŽU v Žiline
a/ prerokovanie dlhodobého zámeru SjF na obdobie r. 2014 - 2020
(viď. príloha)

9./ Prerokovanie návrhu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania titulu profesor na SjF ŽU v Žiline
(viď. príloha)
9./ Prerokovanie návrhu všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov na fakulte a konkrétnych podmienok výberového konania
na obsadzovanie funkcií doc. a prof. na SjF ŽU v Žiline
(viď. príloha)
10./ Schválenie pravidiel pre schvaľovanie školiteľov v doktorandskom
študijnom programe uskutočňovanom na SjF ŽU v Žiline
(viď. príloha)
11./ 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/ dr. inž. Lukasz J. Orman
Prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., predseda habilitačnej komisie predniesol pred vedeckou radou
Strojníckej fakulty ŽU V Žiline návrh habilitačnej komisie s odporučením udeliť dr. inž. Lukaszovi J.
Ormanovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a
zariadenia.
Habilitačná prednáška na tému: „Využitie obnoviteľných zdrojov energie“ a obhajoba habilitačnej
práce na tému: „Nucleate boiling heat transfer on heat exchangers covered with
microstructures of regulart geometry“ sa konali dňa 08. 04. 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. Lukasz J. Ormana, viedol prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., predseda habilitačnej komisie.
O priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce pána dr. inž. Lukasz J. Ormana je
napísaný samostatný zápis.
Po prečítaní návrhu habilitačnej komisie prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., vyzval habilitanta dr. inž.
Lukasz J. Ormana, 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 dr. inž. Lukasz J. Ormana pred vedeckou radou SjF ŽU v Žiline je
napísaný samostatný zápis.
Uznesenie č.42/2014.
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. Lukaszovi J.Ormanovi, pracovníkovi University of
Technology Kielce, Poľsko v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia 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:

prítomných členov vedeckej rady
prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
kladných hlasov
hlas proti
hlasy neplatné

b/ dr. inž. Janusz Mleczko
Prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., predseda habilitačnej komisie predniesol pred vedeckou radou
Strojníckej fakulty ŽU V Žiline návrh habilitačnej komisie s odporučením udeliť dr. inž. Januszovi
Mleczkovi, vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo.
Habilitačná prednáška na tému: „Dynamic classification of machineˊs components“ a obhajoba
habilitačnej práce na tému: „Manufacturing processes creating with use of dynamic
classification in conditions of unit and small-batch production“ sa konali dňa 15. 04. 2014 od
10,30 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. Janusza Mleczku, viedol prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.,
predseda habilitačnej komisie. O priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce pána
dr. inž. Janusza Mleczku je napísaný samostatný zápis.
Po prečítaní návrhu habilitačnej komisie prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., vyzval habilitanta dr. inž.
Janusza Mleczku, 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 dr. inž. Janusza Mleczku pred vedeckou radou SjF ŽU v Žiline je
napísaný samostatný zápis.
Uznesenie č.43/2014.
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. Januszovi Mleczkovi, pracovníkovi Akademie
Techniczno-Humanistycznej v Bielsku-Bialej, Poľsko v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné
inžinierstvo 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:

prítomných členov vedeckej rady
prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
kladných hlasov
hlas proti

K bodu 3
Schválenie návrhu za školiteľa v doktorandskom štúdiu
a/ prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Uznesenie č.44/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.e/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, schválila návrh za školiteľa prof. Ing. Radomily Konečnej, PhD.,
pracovníčky Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v
študijnom programe medzné stavy materiálov v študijnom odbore 5.2.27 Medzné stavy materiálov.
Výsledok hlasovania:

prítomných členov vedeckej rady
prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
kladných hlasov

K bodu 4 .
Prerokovanie menovania „profesor emeritus“
Uznesenie č.45/2014.
a/ Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade so Zásadami udeľovania čestného titulu
„profesor emeritus“ na ŽU v Žiline, na základe žiadosti vedúceho Katedry energetickej techniky SjF ŽU
v Žiline, prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., o udelenie titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Vladimírovi
Hlavňovi., pracovníkovi Katedry energetickej techniky SjF ŽU v Žiline, schvaľuje návrh a a ukladá prof.
Dr. Ing. Milanovi Ságovi, dekanovi SjF ŽU Žilina, aby predložil návrh rektorke ŽU Žilina.
Výsledok hlasovania:

prítomných členov vedeckej rady
prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom
kladných hlasov

K bodu 5
Schválenie komisií pre štátne záverečné skúšky - doplnenie
Uznesenie č.46/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.d/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, schválila doplnenie komisií pre štátne záverečné skúšky na Strojníckej
fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z., § 63, odst.3/.
Hlasovanie vedeckej rady SjF ŽU Žilina o schválení doplnenia skúšajúcich pre štátne skúšky
1. a 2. Stupeň VŠ (Bc. Ing.) na obdobie rokov 2014 - 2016:
Bakalársky študijný
program :

Meno

Počet čl. VR
SjF

Ing. Ján Ďurica, PhD.

39

Ing. Ján Rofár, PhD.

39

Ing. Emil Buc

39

Ing. Lukáš Ďurech,
PhD.

39

Ing. Michal Šajgalík,
PhD.

39

Ing. Radoslav Koňár,
PhD.

39

Ing. Slavomír Hazucha,
PhD.

39

Ing. Ján Šemcer, PhD.

39

Ing. Marek Brůna, PhD.

39

Inžiniersky študijný
program:
Ing. Róbert Bobrovský,
PhD.
Ing. Milan Jurky, PhD.
Ing. Igor Daniš, PhD.
Ing. Radoslav Koňár,
PhD.
Ing. Ján Šemcer, PhD.
Ing. Michal Šajgalík,
PhD.
Ing. Martin Hozák, PhD.

39

Počet
hlasov

ZA

PROTI

NEPLATNÉ

Ing. Michal Derbas,
PhD.

6./ Schválenie návrhu nových študijných programov na 1. až 3. stupni VŠ vzdelávania
Uznesenie č.47/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.c/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, schválila návrh nových študijných programov na 1. až 3. stupni VŠ
vzdelávania na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z
7./ Schválenie návrhu študijných odborov, garantov a spolugarantov
pre habilitačné a inauguračné konania
Uznesenie č.48/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.c/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, schválila návrh nových študijných odborov, garantov a spulugarantov
pre habilitačné a inauguračné konania na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých
školách č.131/2002 Z.z

8./ Prerokovanie dlhodobého zámeru SjF ŽU v Žiline
Uznesenie č.49/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.a/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, prerokovala a schválila dlhodobý zámer na Strojníckej fakulte ŽU
v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z
9./ Prerokovanie návrhu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania titulu docent a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania titulu profesor na SjF ŽU v Žiline
Uznesenie č.49/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.f/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, prerokovala a schválila kritériá na získanie titulu docent a získania titulu
profesor na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z.z
9./ Prerokovanie návrhu všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov na fakulte a konkrétnych podmienok výberového konania
na obsadzovanie funkcií doc. a prof. na SjF ŽU v Žiline
Uznesenie č.49/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.i/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, prerokovala a schválila návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách
č.131/2002 Z.z

10./ Schválenie pravidiel pre schvaľovanie školiteľov v doktorandskom
študijnom programe uskutočňovanom na SjF ŽU v Žiline
Uznesenie č.49/2014.
Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst. 3/ písm.e/ Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, prerokovala a schválila návrh pravidlá pre schvaľovanie školiteľov
v doktorandskom štúdiu na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline v zmysle Zákona o vysokých školách
č.131/2002 Z.z

K bodu 11 .
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 14. októbra 2014.
Zapísala: p. Viera Muntágová

V Žiline dňa 29.04.2014
prof. Dr. Ing. Milan S á g a
dekan fakulty

Overila:
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

