
6  Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 
Na základe rozhodnutí vedeckých rád fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline udelila v roku 

2013  rektorka  ŽU  25 vedecko-pedagogických titulov docent (17 zamestnancov ŽU, 8 
cudzích). Začatých, ale neskončených habilitačných konaní v r. 2013 bolo 12. Dva návrhy 
boli zamietnuté. Podrobnejšie informácie poskytuje tab. č. 8 v tabuľkovej časti správy.  

V roku 2013 bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR po schválení Vedeckou 
radou Žilinskej univerzity v Žiline predložených 7 návrhov  na  vymenovanie  zamestnancov 
ŽU v Žiline 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  dňa 30. októbra 2008, resp. v neskoršom období 
korigované.  

Vekový priemer uchádzačov, ktorým rektorka ŽU v roku 2013 udelila vedecko-
pedagogický titul docent bol 40,56 rokov.   

Vekový priemer uchádzačov, ktorých návrhy na vymenovanie za profesorov boli v r. 2013 
predložené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR bol 48,57 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 nie je uvedený žiaden študijný odbor, v ktorom by bolo právo uskutočňovať 
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v roku 2013 ŽU pozastavené, 
odňaté alebo mu skončila platnosť.  

 
Zoznam vymenovaných profesorov a udelených vedecko-pedagogických titulov docent 
v r. 2013 
 
Profesori  vymenovaní:  
• s účinnosťou od 5. marca 2013: 
doc.  Ing.  Tatiana  Kováčiková,  PhD.  z  Fakulty  riadenia  a   informatiky   ŽU  v 
študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika,  
• s účinnosťou od 22. októbra 2013: 
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.7 
strojárske technológie a materiály, 
doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU  
v študijnom  odbore 8.2.2 poštové služby,   
• s účinnosťou od 26. novembra 2013: 
doc. dr inž. Elzbieta Szychta z Wydzialu Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego, Radom, Poľsko, v študijnom 
odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika, návrh predložila Elektrotechnická fakulta ŽU,  
doc. Ing. Josef Vodák, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 3.3.15 
manažment.  
 
Udelené vedecko-pedagogické tituly  docent:   
• s účinnosťou od 1. januára 2013: 
Ing. František Brumerčík, PhD. zo Strojníckej fakulty ŽU  v študijnom odbore 5.2.5 časti 
a mechanizmy strojov, 
Ing. Andrej Dávid, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU  
v študijnom odbore 5.2.59 doprava,  



dr inž. Gregorz Matula z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej 
v Gliviciach v študijnom odbore 5.2.26 materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU,  
dr inž. Tomasz Tanski z Wydzialu Mechanicznego Technologicznego Politechniky Slaskiej 
v Gliviciach v študijnom odbore 5.2.26 materiály, návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU,  
• s účinnosťou od 14. januára 2013: 
RNDr. Martin Malčík, Ph.D. z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave 
v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia 
a informatiky ŽU,  
• s účinnosťou od 22. januára 2013: 
dr mgr. Wlodzimierz Sroka z Wyzszej Szkoly Biznesu v Dabrowie Górniczej, Poľsko, 
v študijnom odbore 3.3.15 manažment, návrh predložila Fakulta riadenia a informatiky ŽU,  
• s účinnosťou od 15. februára 2013: 
Ing. Eva Sventeková, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU  v študijnom odbore 8.3.7 
občianska bezpečnosť,  
• s účinnosťou od 1. apríla 2013: 
Ing. Dagmar Hrašková, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU  
v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, 
• s účinnosťou od 1. mája 2013: 
Ing. Peter Koteš, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby,  
• s účinnosťou od 1. júna 2013: 
Ing. Benedikt Badánik, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU  
v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby,  
Ing. Branislav Kandera, PhD. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU  
v študijnom odbore 5.2.59 doprava,  
Ing. Milan Kubina, PhD. z  Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 3.3.15 
manažment, 
Ing. Pavel Segeč, PhD. z  Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika, 
Ing. Anna Simonová, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.14 
automatizácia, 
• s účinnosťou od 1. júla 2013: 
Ing. Stanislava Strelcová, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 
8.3.7 občianska bezpečnosť, 
• s účinnosťou od 15. augusta 2013: 
Ing. Norbert Adamko, PhD. z  Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika, 
Ing. Ondrej Karpiš, PhD. z  Fakulty riadenia a informatiky ŽU v študijnom odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika, 
• s účinnosťou od 1. septembra 2013: 
Ing. Matúš Kováč, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby, 
Ing. Andrea Kociánová, PhD. zo Stavebnej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby, 
• s účinnosťou od 1. novembra 2013: 
Ing. Peter Počta, PhD. z Elektrotechnickej fakulty ŽU v študijnom odbore 5.2.15 
telekomunikácie,  
dr  Artur  Piaszczyk  z   Wyzszej   Szkoly   Finansów   i   Prawa,   Bielsko-Biala,   Poľsko,  
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, návrh predložila Fakulta 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU,  



dr inž. Norbert Radek z Wydzialu Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniky 
Swietokrzyskej, Kielce, Poľsko, v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály, 
návrh predložila Strojnícka fakulta ŽU,  
Ing. Zuzana Chodasová, PhD. z Ústavu manažmentu STU v Bratislave, v študijnom odbore 
3.3.16 ekonomika a manažment podniku, návrh predložila Fakulta prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov ŽU,  
Ing. Andrej Veľas, PhD. z Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v študijnom odbore 8.3.1 
ochrana osôb a majetku, 
Ing.  Jarmila  Škrinárová,  PhD.  z Fakulty   prírodných   vied   UMB  v  Banskej  Bystrici, 
v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, návrh predložila Fakulta riadenia 
a informatiky ŽU.  
 

 

 

 


