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Z á p i s   č. 3 
 

z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, 
konanej dňa 10. apríla 2018 

 
Počet členov VR SjF ŽU: 42 
Počet prítomných:  36 /viď prezenčná listina/ 

   
Neprítomní a ospravedlnení: 
 
prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD. 
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. 
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 
Ing. Alexej Beljajev 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislaw Adamczak, DrSc. 
prof. Dr. hab. inž. Andrzej Chudzikiewicz 
Dr. h. c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. (čestný člen VR) 
 
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./ Schválenie členov komisií pre štátne záverečné skúšky – Bc., Ing. 
     a/ Schválenie členov komisií pre štátne záverečné skúšky – Bc., Ing. 
          
2./ Schválenie zmien v študijných programoch 
     a/ ŠP – Počítačové konštruovanie a simulácie (Bc.)                 
     b/ ŠP – Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve (Ing.)              
     
3./ Inauguračné konanie na profesora – schválenie komisie a oponentov 
     a/ doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. v študijnom odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov  (návrh     
         predložil prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., predseda inauguračnej komisie) 

 
4./ Výročná správa o činnosti SjF UNIZA za rok 2017 
        
5./  Rôzne            
             a/ Termín budúcej vedeckej rady v roku 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 3. 
3. Inauguračné konanie  – schválenie komisie a oponentov     
a/ doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. 
 
Uznesenie č. 21/2018. 

Vedecká rada Strojníckej fakulty UNIZA v súlade s § 1, odst.3/, písm. i/ Rokovacieho poriadku 
Vedeckej rady SjF UNIZA, na základe žiadosti o inauguračné konanie za profesora doc. Ing. 
Slavomíra Hrčeka, PhD., pracovníka Katedry konštruovania a časti strojov Žilinskej univerzity  
v Žiline, v študijnom odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov a po odporúčaní verifikačnou 
komisiou schvaľuje komisiu a oponentov v zložení: 
 
predseda: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., SjF UNIZA  

profesor na funkčnom mieste v odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 
 
členovia:           prof. Dr. Ing. Miloš Němček, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, ČR 

uznávaný zahraničný odborník v oblasti Konstrukční a procesní inženýrství 

                          Dr. h. c. Ing. Vladimír Klimo, CSc., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva  
                          Košice, významný odborník v odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 

                      prof. Ing. Jozef Bajla, PhD., medzinárodne uznávaný odborník v odbore 
                          5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 
 

oponenti: prof. Ing. Marián Dzimko, PhD., SjF UNIZA 
profesor na funkčnom mieste v odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD., SjF STU Bratislava,  
profesor na funkčnom mieste  v odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov 

  prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., Fakulta strojní TU Liberec, ČR  
   uznávaný zahraničný odborník v oblasti Konstrukce strojů a zařízení 

 
Výsledok hlasovania: 36 prítomných členov vedeckej rady 

36 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 
   36 odovzdaných hlasov 
                                    35 kladných hlasov 
        1 hlas neplatný  
 
Uznesenie č. 22/2018. 

Vedecká rada Strojníckej fakulty UNIZA v súlade s § 1, odst.3/, písm. h/ Rokovacieho poriadku 
vedeckej rady SjF UNIZA, na základe žiadosti o vymenovanie za  profesora doc. Ing. Slavomíra 
Hrčeka, PhD., pracovníka Katedry konštruovania a časti strojov Žilinskej univerzity v Žiline, 
v študijnom odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov a po odporúčaní verifikačnou komisiou 
schvaľuje názov inauguračnej prednášky s názvom: Inovatívny prístup k výpočtu životnosti 
valivých ložísk. 
 
Výsledok hlasovania: 36 prítomných členov vedeckej rady 

36 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 
   36 odovzdaných hlasov 
                                      36 kladných hlasov 
                                         
                                    
Za správnosť:  Viera Muntágová   
 
 
V Žiline dňa 12.04.2018 

     
 
 


