
 
 

 

 

   
 

Výpis zo z á p i s n i c e 
z rokovania Vedeckej rady Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline konaného  

dňa 16.  mája  2019 
 
 
 

2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

 Ing. Ivety Kubasákovej, PhD., zamestnankyne Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby  

 

  Dekan fakulty predstavil prítomným predsedu a členov habilitačnej komisie a oponentov 
a požiadal predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. Jozefa Gnapa, PhD. o vedenie habilitačnej 
prednášky. 

 Predseda habilitačnej komisie predstavil habilitantku Ing. Ivetu Kubasákovú, PhD., 
zamestnankyňu Katedry cestnej a mestskej dopravy, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, ktorá 
predniesla habilitačnú prednášku na tému: „Distribučné procesy v podniku s využitím počítačovej 
simulácie logistických technológií“. Habilitačnej prednášky a následného rokovania habilitačnej 
komisie sa zúčastnili všetci členovia habilitačnej komisie.  

Zloženie habilitačnej  komisie: 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. Katedra cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 
v Žiline 

Členovia: 
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.  Katedra dopravy a logistiky, Vysoká škola technická a 

ekonomická v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. Ústav logistiky a managementu dopravy, Fakulta 

dopravní, České vysoké učení technické v Prahe 
Oponenti: 
 
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.  Katedra logistiky a technických disciplín, Vysoká škola 

logistiky v Přerove 
 
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. Ústav logistiky a dopravy, Fakulta baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v 
Košiciach 

 
prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.  Katedra vodnej dopravy, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 
v Žiline 

 
Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské posudky. Všetci 

oponenti v posudkoch odporučili VR FPEDAS schváliť návrh na vymenovanie Ing. Ivety 
Kubasákovej, PhD. za docentku v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby. 

 V diskusii habilitantka odpovedala na otázky, ktoré vyplynuli z oponentských posudkov a na 
otázky členov VR FPEDAS  v očakávanej hĺbke a rozsahu.  



 
 

 

 

 V diskusii otázky položili: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., 
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Michal Fendek, CSc., prof. Ing. Jozef 
Gnap, PhD., prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. 

 
 

5. Návrh na udelenie titulu docent 

 Ing. Ivete Kubasákovej, PhD., študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby 
 

 Na rokovaní VR FPEDAS predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. oboznámil 
členov VR FPEDAS s návrhom habilitačnej komisie, ktorá na základe oponentských posudkov 
habilitačnej práce, na základe zhodnotenia habilitačnej prednášky a diskusie k habilitačnej práci i 
k prednáške, ako aj na základe zhodnotenia plnenia kritérií FPEDAS habilitantkou v rámci 
publikačnej, vedeckovýskumnej, pedagogickej a odbornej práce uchádzačky konštatovala, že Ing. 
Iveta Kubasáková, PhD., plní kritériá nad rámec kritérií nevyhnutných pre získanie titulu docent a je 
významnou vedeckou osobnosťou. Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 
predložil VR FPEDAS návrh habilitačnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS udelila Ing. Ivete 
Kubasákovej, PhD., titul docent v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby.  
  
  
Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet členov VR  FPEDAS:       24 
počet prítomných členov VR FPEDAS:     20 
počet prítomných členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať:  20 
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     18 
proti predloženému návrhu hlasovalo       0 
neplatné hlasy         2 
zdržal sa          0 
Uznesenie VR FPEDAS: 

VR FPEDAS rozhodla, aby bol Ing. Ivete Kubasákovej, PhD. udelený titul docent v študijnom 
odbore 8.2.1 dopravné služby. 
 
 
 
 
 

        prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., v. r. 
       predseda VR Fakulty PEDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Andrea Semková, 041/513 3051, andrea.semkova@fpedas.uniza.sk 
 


