
6  Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 

Na základe rozhodnutí vedeckých rád fakúlt ŽU bolo v roku 2011 udelených 20 vedecko-

pedagogických titulov docent (16 zamestnancov ŽU, 4 cudzí). Začatých, ale neskončených, 

habilitačných konaní v r. 2011 bolo 8. Podrobnejšie informácie poskytuje tab. č. 8 

v tabuľkovej časti správy.  

V roku 2011 bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR po schválení vedeckou 

radou ŽU predložených 8 návrhov na vymenovanie zamestnancov ŽU za profesorov. Jedno 

konanie bolo 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 ŽU 30. októbra 2008, resp. v neskoršom období 

korigované.  

Vekový priemer uchádzačov, ktorým rektorka ŽU v r. 2011 udelila vedecko-pedagogický 

titul docent: 41,25 rokov.   

Vekový priemer uchádzačov, ktorých návrhy na vymenovanie za profesorov boli v r. 2011 

predložené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR: 48,5 rokov.   

Prehľad študijných odborov, v ktorých sú fakulty ŽU 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 bolo právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov odňaté.  

 

 

Zoznam vymenovaných profesorov a udelených vedecko-pedagogických 

titulov docent v r. 2011: 

 
 

Profesori  vymenovaní:  

 s účinnosťou od 24. januára 2011: 

doc. Dr. Ing. Martin Decký zo Stavebnej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby,    

doc. Ing. Matilda Drozdová, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU pre študijný odbor 

9.2.9 aplikovaná informatika,    

doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici zo Strojníckej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.4 motorové 

vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, 

doc. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.26  

materiály, 

doc. Ing. Vladimír Wieser, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.15 

telekomunikácie.    

 s účinnosťou od 28. novembra 2011: 

doc. Ing. Zdeňek Dvořák, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 

5.2.59 doprava, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU,  

doc. Ing. Mária Franeková, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU pre študijný odbor 5.2.14  

automatizácia, 

doc. Ing. Annu Križanová, CSc.  z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU pre 

študijný odbor 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. 

 



Udelené vedecko-pedagogické tituly  docent:   

 s účinnosťou od 1. januára 2011: 

Ing. Vladimír Konečný, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre 

študijný odbor 8.2.1 dopravné služby,  

Ing. Eva Nedeliaková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre 

študijný odbor 8.2.1 dopravné služby,  

 s účinnosťou od 1. februára 2011: 

Ing. Libor Hargaš, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.15 

telekomunikácie, 

Ing. Ľuboš Buzna, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika, 

Ing. Peter Matis, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika, 

dr mgr Konrad Glebocki z Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, Poľsko, pre 

študijný odbor 3.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU, 

 s účinnosťou od 1. marca 2011: 

Ing. Petr Štroch, Ph.D. z RSBP spol. s r.o. Ostrava, pre študijný odbor 8.3.6 záchranné 

služby, návrh predložila Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU,   

 s účinnosťou od 1. júna 2011:  

Ing. Karol Grondžák, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU, pre študijný odbor 9.2.9 

aplikovaná informatika,    

Ing.  Ján  Genči, PhD.  z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v 

Košiciach, pre študijný odbor 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia 

a informatiky ŽU, 

Ing. Peter Bubeník, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.52 priemyselné 

inžinierstvo, 

Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.52 priemyselné 

inžinierstvo, 

 s účinnosťou od 15. júna 2011: 

Ing. Anna Dolinayová, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU, pre 

študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky,   

 s účinnosťou od 1. júla 2011:  

Ing. Daniel Káčik, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.15 

telekomunikácie,    

RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.2.12 

elektrotechnológie a materiály,    

 s účinnosťou od 1. novembra 2011: 

Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná 

mechanika,   

Ing. Milan Vaško, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná 

mechanika,   

Ing. Giang Nguyen, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU, pre študijný odbor 5.1.5 inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby, 

Ing. Pavol Kohút, PhD. z Ústavu súdneho inžinierstva ŽU, pre študijný odbor 5.2.58 súdne 

inžinierstvo, návrh predložila Stavebná fakulta ŽU, 

mgr inž. Jacek Selejdak, PhD. z Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskej, pre 

študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta 

ŽU, 

Mgr. Vladimír Míka, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU, pre študijný odbor 8.3.7 

občianska bezpečnosť. 


