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VEC 
Rozhodnutie vedeckej rady o udelení titulu  

 

 

 Vedecká rada Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (ďalej len „Vedecká 

rada FPEDAS“) Žilinskej univerzity v Žiline dňa 3. decembra 2020 v zmysle Zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) prerokovala návrh habilitačnej komisie 

na Vaše vymenovanie za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

doprava a vydala v zmysle § 2 ods. 4 vyhlášky nasledujúce   

 

r o z h o d n u t i e: 

 

 Vedecká rada FPEDAS na základe predložených dokumentov, oponentských 

posudkov habilitačnej práce, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej 

prednášky, ako i priebehu diskusie k habilitačnej práci a prednáške v tajnom hlasovaní, 

ktoré prebiehalo ONLINE pomocou aplikácie MS Teams,  rozhodla udeliť Vám titul docent 

a následne predložiť rektorovi Žilinskej univerzity v Žiline návrh na udelenie vedecko-

pedagogického titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

doprava. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 3. decembra 2020 sa uskutočnila na zasadnutí Vedeckej rady FPEDAS 

v zmysle vyhlášky Vaša habilitačná prednáška na tému „Súčasné a perspektívne metódy 



 
 

 

 

merania základných veličín v teórii brzdenia cestných vozidiel“. Prednáška prebiehala 

ONLINE cez aplikáciu MS Teams. Habilitačná komisia posúdila Vašu vedeckú, odbornú, 

pedagogickú a publikačnú činnosť, úroveň prednesenia Vašej prednášky, ako i priebeh 

diskusie k habilitačnej práci i prednáške a navrhla Vedeckej rade FPEDAS udeliť Vám 

vedecko-pedagogický titul docent. Tento návrh predniesol predseda habilitačnej komisie 

prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. 

 V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky vedecká rada fakulty schvaľuje návrh na vymenovanie 

za docenta tajným hlasovaním. Na schválenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov vedeckej rady. Pri hlasovaní o návrhu habilitačnej komisie na Vaše 

vymenovanie za docenta sa Vedecká rada FPEDAS vyjadrila nasledovne: 

 

Hlasovanie VR FPEDAS: 
Hlasovanie prebiehalo ONLINE prostredníctvom aplikácie MS Teams 

počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 

počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:   24 

za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     23 

proti predloženému návrhu hlasovalo       0 

neplatné hlasy         1. 

 

 Z výsledkov hlasovania je zrejmé, že ste získali súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

zo všetkých členov Vedeckej rady FPEDAS, t. j., Vedecká rada FPEDAS návrh habilitačnej 

komisie na Vaše vymenovanie za docent schválila. 

 

S pozdravom 

 

 

         prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., v. r. 

      predseda Vedeckej rady FPEDAS 

 

Na vedomie: 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

rektor Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Prevzal: Ing. Ján Ondruš, PhD., v. r. 

Dňa: 10.12.2020 


