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Z á p i s   č. 5 
 

z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, 
konanej dňa 04. februára 2020 

 
Počet členov VR SjF ŽU: 45 

Počet prítomných:             39 /viď prezenčná listina/ 

   
Neprítomní a ospravedlnení: 

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. 
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. 
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. 
Ing. Alexej Beljajev 

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. - čestný člen VR SjF UNIZA (nehlasuje) 

 
Rokovanie vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA“) sa konalo 
v zasadacej miestnosti vedeckej rady UNIZA, nová menza.   
 
Program: 

0./ Otvorenie                                                             
     
1./ Habilitačné konanie  - schválenie návrhu 

a/ Ing. Patrik Grznár, PhD. - SjF UNIZA, Katedra priemyselného inžinierstva v odbore   
    habilitačného konania a inauguračného konania priemyselné inžinierstvo  
   (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan SjF a predseda VR SjF UNIZA)  

b/ Ing. Marek Brůna, PhD. - SjF UNIZA, Katedra technologického inžinierstva v odbore    
    habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály   
    (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan SjF a predseda VR SjF UNIZA)     
  

2./ Inauguračné konanie - schválenie návrhu 

     a/ doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. - SjF UNIZA, Katedra priemyselného inžinierstva 
         v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priemyselné inžinierstvo 
        (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan SjF a predseda VR SjF UNIZA) 
 
3./ Vedecká výchova 

     a/ doc. Ing. Michal Šajgalík, PhD. - schválenie za školiteľa - v odbore  strojárstvo 
          v študijnom programe strojárske technológie 

 
4./ Doplnenie skúšajúcich – Bc., Ing. 
 
5./ Výročná správa o činnosti SjF UNIZA za rok 2019 

      
6./  Rôzne            
      a/ Termíny vedeckých rád v akademickom roku 2019/2020. 



1./ Habilitačné konanie - schválenie návrhu 

      b/ Ing. Marek Brůna, PhD. 

Habilitačné konanie otvoril prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty UNIZA, ktorý vyzval 
prof. Ing. Danu Bolibruchovú, PhD., predsedkyňu habilitačnej komisie, aby predstavila habilitanta a 
predniesla pred vedeckou radou Strojníckej fakulty UNIZA návrh habilitačnej komisie. 

Prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. uviedla, že habilitačná prednáška na tému: Reoxidácia 
hliníkových zliatin – príčiny vzniku a následky a obhajoba habilitačnej práce na tému: Filtrácia 
hliníkových zliatin – využitie numerickej simulácie pri získavaní nových poznatkov, sa konali 
dňa 23. 01. 2020 od 10,30 hod. v zasadačke dekana SjF UNIZA pred habilitačnou komisiou, za účasti 
oponentov a vybraných členov vedeckej rady SjF UNIZA (viď prezenčná listina). Habilitačnú 
prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Mareka Brůnu, PhD., viedla prof. Ing. Dana 
Bolibruchová, PhD., predsedkyňa habilitačnej komisie. O priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby 
habilitačnej práce pána  Ing. Mareka Brůnu, PhD., je napísaný samostatný zápis. 

Predsedkyňa habilitačnej komisie oboznámila členov VR SjF UNIZA s návrhom habilitačnej 
komisie s odporučením udeliť Ing. Marekovi Brůnovi, PhD. vedecko-pedagogický titul docent  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály. Po 
prečítaní návrhu habilitačnej komisie prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., vyzvala habilitanta  Ing. 
Mareka Brůnu, PhD., aby predstavil pred VR SjF UNIZA svoje hlavné pedagogické a vedecko-
výskumné aktivity, definoval oblasť svojho ďalšieho vedeckého a pedagogického pôsobenia na SjF 
UNIZA. O priebehu vystúpenia pána Ing. Mareka Brůnu, PhD. pred vedeckou radou SjF UNIZA je 
napísaný samostatný zápis. 

V neverejnej diskusii k tomuto bodu vystúpili prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. Ing. 
Augustín Sládek, PhD. a prof. dr. Ing. Milan Sága, ktorí vyjadrili podporné stanovisko pre udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Marekovi Brůnovi, PhD. 

 

Uznesenie č. 51/2020. 

Vedecká rada Strojníckej fakulty UNIZA na návrh komisie pre habilitačné konanie, v súlade s § 1, 
odst.3/, písm. j/ Rokovacieho poriadku vedeckej rady SjF UNIZA schvaľuje návrh na udelenie 
vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Mareka Brůnu, PhD., pracovníka Katedry technologického 
inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania strojárske technológie a materiály a žiada prof. Dr. Ing. Milana Ságu, 
dekana SjF UNIZA, aby návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent predložil pánovi 
rektorovi UNIZA. 

 

Výsledok hlasovania:  39 prítomných členov vedeckej rady    

                                         39 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 

     39 odovzdaných hlasov  

                                                37 kladných hlasov  

       2 hlasy neplatné 
 

 

 

 

Za správnosť: Viera Muntágová   
 
 
 
V Žiline,  dňa 04.02.2020       prof. Dr. Ing. Milan  S á g a 

              dekan fakulty 
 Overila: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.    
 


