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Z á p i s   č. 4 
 

z rokovania vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, 
konanej dňa 22. októbra 2019 

 
Počet členov VR SjF ŽU: 45 

Počet prítomných:              38  /viď prezenčná listina/ 
   
Neprítomní a ospravedlnení: 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, PhD. 

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 

doc. Ing. Milan Edl, Ph.S. 

dr. h. c. prof. mult. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 

Ing. Alexej Beljajev 

prof. Dr. hab. inž. Andrzej Chudzikiewicz 

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. Michal Šajgalík, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske 
technológie a materiály   
(návrh predložil prof. Ing. Andrej Czán, PhD., predseda komisie) 

 
2./ Habilitačné konanie  - schválenie komisie a oponentov 

     a/ Ing. Patrik Grznár, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania   

         priemyselné inžinierstvo (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty   
         UNIZA) 

     b/ Ing. Marek Brůna, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske  
          technológie a materiály   
          (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty UNIZA) 
 
3./ Inauguračné konanie  - schválenie komisie a oponentov 

     a/ doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania   

         priemyselné inžinierstvo    
         (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty UNIZA) 
       
4./ Inauguračné konanie - schválenie návrhu 

     a/ doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. - SjF UNIZA, Katedra aplikovanej mechaniky 



         v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  strojárstvo 

        (návrh predložil prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty UNIZA) 
 
5./ Vedecká výchova 

     a/ doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD. - schválenie za školiteľa - v odbore  strojárstvo 

          v študijnom programe automatizované výrobné systémy 

 

6./ Schválenie zmien v študijných programoch 

     a/ Počítačové konštruovanie a simulácie (Bc.) 

  
5./  Rôzne            
      a/ Termíny vedeckých rád v akademickom roku 2019/2020. 
  
 
K bodu 3. 

3./ Inauguračné konanie  - schválenie komisie a oponentov     

 a/ doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. 

 

Uznesenie č. 45/2019. 

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. Martina 
Krajčoviča, PhD., pracovníka Katedry Priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priemyselné 
inžinierstvo a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje komisiu a oponentov v zložení: 

 

predseda: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., SjF UNIZA  
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselné inžinierstvo 

 

členovia:            prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave                                     

profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselné inžinierstvo 

                         prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., VŠB TU Ostrava, ČR                                     

                          uznávaný zahraničný odborník v odbore priemyselné inžinierstvo 

                         dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., SjF TU Košice                                      

profesor na funkčnom mieste v odbore dopravná a manipulačná technika 

 

oponenti: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., SjF UNIZA 
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselné inžinierstvo 

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., SjF TU Košice 
profesor na funkčnom mieste v odbore priemyselné inžinierstvo 

  dr. h. c. prof. Ing. Dr. hab inž. Józef Matuszek, ATH Bielsko-Biala, Poľsko  
   uznávaný zahraničný odborník v odbore priemyselné inžinierstvo 

 

Výsledok hlasovania:  38 prítomných členov vedeckej rady 

 37 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 

    37 odovzdaných hlasov 

                                       35 kladných hlasov 

      2 hlasy neplatné 

     

Uznesenie č. 46/2019. 

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. Martina 
Krajčoviča, PhD., pracovníka Katedry priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline v odbore habilitačného konania a inauguračného konania priemyselné inžinierstvo  
a po odporúčaní verifikačnou komisiou schvaľuje názov inauguračnej prednášky s názvom: Metodika 



digitálneho projektovania výrobných a logistických systémov v kontexte požiadaviek 
inteligentných výrobných závodov. 

 

Výsledok hlasovania: 38 prítomných členov vedeckej rady 

37 prítomných členov vedeckej rady s hlasovacím právom 

   37 odovzdaných hlasov 

                                      37 kladných hlasov 

                                         
 
Za správnosť: Viera Muntágová 


