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Výpis zo zápisnice  
zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií  v Púchove, 

TnUAD v Trenčíne zo dňa 22.11.2019 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny – Príloha.  

 

 

6. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Jany Šulcovej, PhD. 

v odbore Materiály 

Mgr. Jana Šulcová, PhD. podala dekanke FPT dňa 24.4.2019 žiadosť o zahájenie 

habilitačného konania v odbore Materiály. Žiadosť spĺňa všetky náležitosti a menovaná 

splnila všetky podmienky, ktoré ukladá Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019. Habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 

22.11.2019 skonštatovala, že Mgr. Jana Šulcová, PhD. spĺňa všetky náležitosti, ktoré ukladá 

Zákon 131/2002 Z.z. v platnom znení, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 a Kritériá pre 

habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore Materiály na Fakulte priemyselných 

technológií v Púchove, TnUAD Trenčíne. V tajnom hlasovaní všetkými 3 hlasmi odporučila 

predložiť na zasadanie VR FPT návrh na udelenie titulu docent Mgr. Jane Šulcovej, PhD. 

v odbore Materiály. 

– Priebeh obhajoby riadila prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., predsedníčka habilitačnej 

komisie, ktorá v krátkosti predstavila habilitantku. Skonštatovala, že sú prítomní 3 členovia 

habilitačnej komisie a 3 oponenti. Prof. Ondrušová vyzvala habilitantku o prednesenie 

habilitačnej prednášky na tému Tenké vrstvy a ich vplyv na povrchové vlastnosti 

podkladových materiálov a obhajoby habilitačnej práce s názvom Povrchová energia a jej 

využitie v materiálovom inžinierstve. 

– Po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce požiadala prof. Ondrušová 

prítomných oponentov habilitačnej práce, prof. Pajtášovú, prof. Mazúra a doc. Vrábla 

o prečítanie oponentských posudkov. Všetky posudky boli kladné, odporúčali udeliť            

Mgr. Jane Šulcovej, PhD. titul docent. Habilitantka zodpovedala otázky oponentov, ktorí 

vyjadrili spokojnosť s odpoveďami, ako aj s pedagogickou a vedecko-výskumnou 

činnosťou habilitantky. 

Prof. Ondrušová otvorila všeobecnú diskusiu, habilitantka zodpovedala otázky, členovia 

VR vyjadrili spokojnosť s odpoveďami. 

– prof. Liptáková: Akou metódou určujete adhézne vlastnosti vrstiev? 

– Dr.h.c. prof. Bakoš: Určenie uhlov zmáčania na ideálnych povrchoch dáva určité 

výsledky, netreba ich niekedy doplniť iným typom meraní charakterizujúcich povrch? 

– doc. Vavro: Prečo ste pri mechanickom čistení nezahrnuli aj metódu pieskovania? 

Stanovovali ste na tenkých vrstvách aj tribologické parametre? 

– Prof. Ondrušová otvorila neverejnú diskusiu k habilitačnému konaniu. V diskusii vystúpili 

prof. Sága,  Dr.h.c. prof. Živčák a prof. Pajtášová. 
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– Prof. Ondrušová informovala prítomných, že zasadnutie a hlasovanie habilitačnej komisie 

a tajné hlasovanie VR ku habilitačnému konaniu sa uskutoční po habilitačnej prednáške 

a obhajobe habilitačnej práce Ing. Kataríny Moricovej, PhD.  

– Po ukončení neverejnej diskusie k habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce 

Ing. Kataríny Moricovej, PhD.) vyhlásila prof. Ondrušová prestávku, počas ktorej zasadli 

habilitačné komisie. 

– Prof. Ondrušová oboznámila VR FPT so správou o habilitačnom konaní, v ktorej 

vyhodnotila celkový priebeh habilitačného konania Mgr. Jany Šulcovej, PhD., zhodnotila 

priebeh a úroveň habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce. Habilitačná komisia 

všetkými hlasmi (3 z 3) odporučila VR FPT udeliť Mgr. Jane Šulcovej, PhD. titul docent 

v odbore Materiály.  

– Predsedníčka VR FPT prof. Ondrušová oboznámila so spôsobom tajného hlasovania VR.  

– Predsedníčka VR FPT dala hlasovať o návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 

Mgr. Jane Šulcovej, PhD. v odbore Materiály na FPT. 

– Po tajnom hlasovaní VR predsedníčka hlasovacej komisie prof. Pajtášová oboznámila 

prítomných s výsledkom hlasovania. 

Tajné hlasovanie (celkový počet členov VR 18; oprávnení hlasovať 17 – prítomní 14; prítomní 

s oprávnením hlasovať 14) – za hlasovalo: 14, proti hlasovalo: 0, zdržalo sa hlasovania: 0, 

neplatné hlasy: 0.  

Uznesenie 18/2019: VR FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne súhlasí s udelením vedecko-

pedagogického titulu docent Mgr. Jane Šulcovej, PhD. v odbore Materiály. 

Predsedníčka VR FPT predloží rektorovi TnUAD návrh na udelenie vedecko-pedagogického 

titulu docent Mgr. Jane Šulcovej, PhD. v odbore Materiály.  

 

 

V Púchove, 22. novembra 2019 

 

 

 

            prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.         

   predsedníčka VR FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 19, odsek 1, je originál tohto dokumentu opatrený podpismi a je uložený 
u prevádzkovateľa. 


