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

TnUAD v Trenčíne zo dňa 18.5.2018 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny – Príloha.  

 

 

3. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jely Legerskej, PhD. v odbore 

5.2.26 materiály 

Ing. Jela Legerská, PhD. podala dekanke FPT dňa 9.11.2017 žiadosť o zahájenie habilitačného 

konania v odbore 5.2.26 materiály. Žiadosť spĺňa všetky náležitosti a menovaná splnila všetky 

podmienky, ktoré ukladá Zákon 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŠ SR 

č. 6/2005. Habilitačná komisia na svojom zasadnutí dňa 18.5.2018 skonštatovala, že Ing. Jela 

Legerská, PhD. spĺňa všetky náležitosti, ktoré ukladá Zákon 131/2002 Z.z. v platnom znení, 

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 a Kritériá pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie 

profesorov v odbore 5.2.26 materiály na FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne. V tajnom hlasovaní 

všetkými 3 hlasmi odporučila predložiť na zasadanie VR FPT návrh na udelenie titulu docent 

Ing. Jele Legerskej, PhD. v odbore 5.2.26 materiály (Príloha 2). 

– Priebeh obhajoby riadil prof. Ing. Ján Vavro, PhD., predseda habilitačnej komisie, ktorý 

v krátkosti predstavil habilitantku. Skonštatoval, že sú prítomní 3 členovia habilitačnej komisie 

a 2 oponenti, 1 sa ospravedlnil.  Prof. Vavro vyzval habilitantku o prednesenie habilitačnej 

prednášky na tému Vláknové útvary a ich vplyv na termofyziologické vlastnosti textílií 

a obhajoby habilitačnej práce s názvom  Termofyziologický komfort funkčných odevov. 

– Po skončení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce požiadal prof. Vavro prítomných 

oponentov habilitačnej práce, Dr.h.c. prof. Bakoša a doc. Krmelovú, o prečítanie oponentských 

posudkov. Podpredsedníčka VR FPT prečítala v celom rozsahu posudok neprítomnej 

oponentky prof. Liptákovej. Všetky posudky boli kladné, odporúčali udeliť Ing. Jele 

Legerskej, PhD. titul docent. Habilitantka zodpovedala otázky oponentov, ktorí vyjadrili 

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

habilitantky. 

– Prof. Vavro prečítal hodnotenie prof. Pešlovej, vedúcej Katedry materiálového inžinierstva 

FPT, na ktorej habilitantka pracuje. Prof. Vavro otvoril všeobecnú diskusiu, habilitantka 

zodpovedala otázky, členovia VR vyjadrili spokojnosť s odpoveďami. 

prof. Bakoš: Prečo je viskóza stále žiadaný materiál, aj napriek tomu, že jej výroba je 

náročná? Prečo je viskóza lepšia ako polyester? 

doc. Krmela: Môže mať v práci uvádzaný špeciálny parameter „clo“ hodnotu vyššiu než 3? 

Pre aké materiály?  

prof. Segľa: pripomienka k terminológii prestupu vodných pár textilom 

prof. Ondrušová: Porovnávali ste rôzne typy vlákien, rôzne druhy textílií, pri hodnotení vplyvu 

sublimačnej potlače? 

– Predsedníčka VR FPT prof. Ondrušová vyhlásila prestávku, počas ktorej zasadla habilitačná 

komisia. 
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– Predseda habilitačnej komisie prof. Vavro oboznámil VR FPT so správou o habilitačnom 

konaní, v ktorej vyhodnotil celkový priebeh habilitačného konania Ing. Jely Legerskej, PhD., 

zhodnotil priebeh a úroveň habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce.                

Habilitačná komisia všetkými hlasmi (3 z 3) odporučila VR FPT udeliť Ing. Jele Legerskej, 

PhD. titul docent v odbore 5.2.26 materiály.  

– Po ukončení neverejnej diskusie k habilitačnému konaniu predsedníčka hlasovacej komisie 

prof. Pajtášová oboznámila so spôsobom tajného hlasovania VR.  

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

Ing. Jele Legerskej, PhD. v odbore 5.2.26 materiály na FPT. 

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

prítomných s výsledkom hlasovania. 

Tajné hlasovanie (celkový počet členov VR 17; oprávnení hlasovať 16 – prítomní 13; prítomní 

s oprávnením hlasovať 13) – za hlasovalo: 13, proti hlasovalo: 0, zdržalo sa hlasovania: 0, 

neplatné hlasy: 0.  

Uznesenie 3/2018: VR FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne súhlasí s udelením vedecko-

pedagogického titulu docent Ing. Jele Legerskej, PhD. v odbore 5.2.26 materiály. 

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

titulu docent Ing. Jele Legerskej, PhD. v odbore 5.2.26 materiály.  

 

 

V Púchove, 18. mája 2018 

 

 

 

            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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 

originál tohto dokumentu opatrený podpismi a je uložený u prevádzkovateľa. 

 


