
6  Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

Na základe rozhodnutí vedeckých rád fakúlt ŢU bolo v roku 2010 udelených 13 vedecko-

pedagogických titulov docent (8 zamestnancov ŢU, 5 cudzích). Začatých, ale neskončených, 

habilitačných konaní v r. 2010 bolo 11. Podrobnejšie informácie poskytuje tab. č. 8 

v tabuľkovej časti správy.  

V roku 2010 bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR po schválení vedeckou 

radou Ţilinskej univerzity v Ţiline predloţených 5 návrhov na vymenovanie zamestnancov 

ŢU za profesorov. Tri konania boli začaté, ale neskončené. Podrobnejšie údaje sú v tab. č. 7 

v tabuľkovej časti správy.  

Uchádzači o získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor plnili kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

ktoré boli schválené vedeckou radou ŢU 30. októbra 2008, resp. v neskoršom období 

korigované. V dvoch prípadoch boli v kritériách fakúlt ŢU v roku 2010 schválené VR ŢU 

úpravy. 

Vekový priemer uchádzačov, ktorí získali v r. 2010 vedecko-pedagogický titul docent: 

44,23 rokov.   

Vekový priemer uchádzačov, ktorých návrhy na vymenovanie za profesorov boli v r. 2010 

predloţené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR: 52,2 rokov.   

Prehľad študijných odborov, v ktorých sú fakulty Ţilinskej univerzity v Ţiline spôsobilé 

uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, je v tab. 17 v tabuľkovej časti správy. V tab. 

18 v tabuľkovej časti správy je uvedený jeden študijný odbor, v ktorom je spôsobilosť 

uskutočňovať konania pozastavená.  

 

Zoznam vymenovaných profesorov a udelených vedecko-pedagogických titulov docent 

v r. 2010: 

 

Profesori  vymenovaní:  

 s účinnosťou od 25. januára 2010: 

doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD. zo Strojníckej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.6 energetické 

stroje a zariadenia,   

doc. Ing. Aleš Janota, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.14 

automatizácia,    

doc. Ing. Fedor Kállay, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.14 

automatizácia,    

doc. Dr. Ing. Miroslav Neslušan zo Strojníckej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.7 strojárske 

technológie a materiály, 

 s účinnosťou od 28. júna 2010: 

doc. RNDr. Miroslava Růţičková, CSc. z Fakulty prírodných vied ŢU pre študijný odbor 

9.1.9 aplikovaná matematika, návrh predloţila Slovenská technická univerzita v Bratislave,   

doc. Ing. Juraj Spalek, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.14 

automatizácia,    

doc. Ing. Eva Tillová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŢU pre študijný odbor 5.2.26 materiály.   

 

Udelené vedecko-pedagogické tituly  docent:   

 s účinnosťou od 4. januára 2010: 

dr inţ. Arkadiusz Szymanek z Wydzialu Inzynierii Ochrony Srodowiska Politechniky 

Czestochowskej, Poľsko, pre študijný odbor 5.2.6 energetické stroje a zariadenia, návrh 

predloţila Strojnícka fakulta ŢU, 



 s účinnosťou od 1. marca 2010: 

Ing. Richard Pastirčák, PhD. z Výskumného a servisného centra Strojníckej fakulty ŢU pre 

študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály, 

 s účinnosťou od 1. apríla 2010: 

Ing. Miriam Jankalová, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŢU, pre 

študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,  

Ing. Stanislav Hreusík, PhD. z Výskumného ústavu dopravného, a.s., Ţilina, pre študijný 

odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh predloţila Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov ŢU, 

Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. z Dopravnej fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice, pre 

študijný odbor 8.2.2 poštové sluţby, návrh predloţila Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov ŢU, 

Ing. Mária Trojanová, PhD. zo Stavebnej fakulty ŢU, pre študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo,  

 s účinnosťou od 15. apríla 2010: 

Ing. Emil Kršák, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU, pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika, 

RNDr. Katarína Bachratá, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU, pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika, 

 s účinnosťou od 1. júna 2010: 

Dr. Ing. Katarína Zgútová zo Stavebnej fakulty ŢU, pre študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo,  

s účinnosťou od 10. júna 2010: 

Ing. Tomáš Loveček, PhD. z Fakulty špeciálneho inţinierstva ŢU, pre študijný odbor 8.3.1 

ochrana osôb a majetku, 

 s účinnosťou od 1. augusta 2010: 

Ing. Darina Chlebíková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŢU, pre 

študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,  

dr inţ. Krzysztof Olejnik z Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji Lublin, Poľsko,  pre 

študijný odbor 5.2.59 doprava, návrh predloţila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov ŢU, 

 s účinnosťou od 1. decembra 2010:  

Ing. Milan Naď, CSc. z Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika, návrh predloţila 

Strojnícka fakulta ŢU. 

 

 


