
Výpis zo Zápisu č.2 z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity 
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konanej dňa 26. februára 2019 
 

 

                                                                     
 

 

Z á p i s   č. 2 
 

z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, 
konanej dňa 26. februára 2019 

 
Počet členov VR SjF ŽU: 45 
Počet prítomných:             38  /viď prezenčná listina/ 
   
Neprítomní a ospravedlnení: 
 

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. 
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. 
prof. Ing. Jozef Meško, PhD. 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
Ing. Alexej Beljajev 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislaw Adamczak, DrSc.  
Dr. h. c. prof. Dr. hab. inž. Józef Matuszek 

 
 
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 na docenta – schválenie návrhu 
     a/ Ing. Michal Holubčík, PhD. v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia  (návrh     
         predložil prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., predseda habilitačnej komisie) 

 
2./ Habilitačné konanie na docenta – schválenie komisie a oponentov 
     a/ Ing. Vladimír Bulej, PhD. v študijnom odbore 5.2.1 Strojárstvo  (návrh     
         predložil prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, vedúci Katedry automatizácie a výrobných systémov) 
       
3./  Doplnenie skúšajúcich členov komisií pre štátne záverečné skúšky – Bc./Ing.  
      a/ Schválenie skúšajúcich členov komisií pre štátne záverečné skúšky – Bc./Ing. 
 
4./  Výročná správa 
      a/ Informácia o vzdelávacej a vedecko výskumnej činnosti SjF za rok 2018 
 
3./  Rôzne            
      a/ Termíny vedeckých rád v roku 2019. 
  
--------------------- 
 
 
 
 



K bodu 2. 
2./ Habilitačné konanie  – schválenie komisie a oponentov     
a/ Ing. Vladimír Bulej, PhD. 
 
Uznesenie č. 30/2019. 

Vedecká rada Strojníckej fakulty UNIZA v súlade s § 1, odst.3/, písm. g/ Rokovacieho poriadku 
Vedeckej rady SjF UNIZA, na základe žiadosti o habilitačné konanie za docenta Ing. Vladimíra 
Buleja, PhD., pracovníka Katedry automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline, v študijnom odbore 5.2.1 Strojárstvo a po odporúčaní verifikačnou komisiou 
schvaľuje komisiu a oponentov v zložení: 
 
predseda: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, SjF UNIZA  

profesor na funkčnom mieste v odbore Strojárske technológie a materiály 
 
členovia:           Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., FVT TU Košice so sídlom v Prešove, 

profesor na funkčnom mieste v odbore Výrobné technológie  

                          prof. Dr. Ing. Jozef Peterka., MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave,                                         
                         profesor na funkčnom mieste v odbore Strojárske technológie a materiály                     
  

oponenti: prof. Ing. Peter Demeč, CSc., SjF TU Košice 
profesor na funkčnom mieste v odbore: Výrobná technika 

prof. Dr. Ing. Milan Sága, SjF UNIZA Žilina,  
profesor na funkčnom mieste v odbore Aplikovaná mechanika 

  doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček, FSI VUT Brno, ČR 
   docent v odbore konstrukční a procesní inženýrství 
                          významný zahraničný odborník v odbore robotika so zameraním na paralelné roboty 

 
Výsledok hlasovania:  38 prítomných členov vedeckej rady 

 38 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 
    38 odovzdaných hlasov 
                                     38 kladných hlasov 
         
Uznesenie č.  31/2019. 

Vedecká rada Strojníckej fakulty ŽU v Žiline v súlade s § 1, odst.3/, písm. g/ Rokovacieho poriadku 
vedeckej rady SjF ŽU v Žiline, na základe žiadosti o udelenie titulu docent Ing. Vladimíra Buleja, PhD., 
pracovníka Katedry automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v 
Žiline, v študijnom odbore 5.2.1 Strojárstvo a po odporúčaní verifikačnej komisie a diskusii schvaľuje 
názov habilitačnej prednášky s názvom: Navigácia a plánovanie dráhy mobilných robotických 
systémov 
 
 

Za správnosť: 

Viera Muntágová 

 


