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___________________________________________________________________________ 

    

Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne  

zo  dňa 28. novembra 2022 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny a online prezenčnej listiny 

 

Program:       

1. Otvorenie: Kontrola uznášaniaschopnosti VR TnUAD v Trenčíne 

2. Voľba 2 skrutátorov pre aklamačné hlasovanie, 3 členov volebnej komisie k tajnému 

hlasovaniu k návrhu na vymenovanie za profesora a 2 overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola uznesení 

5. Správa o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TnUAD v Trenčíne za rok 2021 

6. Návrh na schválenie školiteľov pre PhD. štúdium (FunGlass) 

7. Návrh na vymenovanie za profesora – doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. (FŠT) 

8. Rôzne 

 

K bodu 1.  Otvorenie 

Rokovanie Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej VR 

TnUAD) otvoril a viedol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – predseda VR TnUAD v Trenčíne 

a rektor TnUAD v Trenčíne, ktorý konštatoval, že rokovanie VR je uznášaniaschopné: 

 

Počet členov VR  oprávnených hlasovať    32    

Počet  prítomných a online členov VR  oprávnených hlasovať  28 (26 prezenčne /2  online) 

 

  

K bodu 2. Voľba 3 členov volebnej komisie k tajnému hlasovaniu k návrhu na vymenovanie 

za profesora a 2 overovateľov zápisnice. 

 

Členovia vedeckej rady schválili na návrh predsedu VR TnUAD: 

 

1. za členov volebnej komisie k tajnému hlasovaniu: 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., 

doc. Ing. Igor Barényi, PhD., 

doc. Ing. Robert Klement, PhD. 

 

2. za overovateľov zápisnice: 

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD., 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50  Trenčín  
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K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

Predseda VR TnUAD v Trenčíne oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia. 

K predloženému programu neboli vznesené pripomienky, ani návrhy na zmenu, resp. doplnenie. 

 

Výsledky hlasovania:         

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

              

 Uznesenie VR – 1/2/2022 

VR TnUAD v Trenčíne schválila bez pripomienok a návrhov na zmenu a doplnenie predložený 

program zasadnutia. 

  

 

K bodu 4.  Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z ostatnej VR TnUAD vykonal predseda VR TnUAD. Skonštatoval, 

že uznesenia predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.  

 

 

K bodu 5. Správa o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TnUAD v Trenčíne za rok 2021 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

      

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. odporučil do budúcich Správ o vzdelávacej a 

vedeckovýskumnej činnosti doplniť prehľad trendu vývoja činností za posledné 3 roky. 

 

Uznesenie VR – 2/2/2022 

VR TnUAD v Trenčíne schválila Správu o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti TnUAD v 

Trenčíne za rok 2021 

 

K bodu 6. Návrh na schválenie školiteľov pre PhD. štúdium (FunGlass) 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

 

 

Uznesenie VR – 3/2/2022 

VR TnUAD v Trenčíne schválila návrh na schválenie školiteľov pre PhD. štúdium (FunGlass) 
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K bodu 7. Návrh na vymenovanie za profesora – doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. (FŠT) 

 

Členovia VR TnUAD v súlade s § 12, ods.1, bod f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovali návrh na 

vymenovanie doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania Strojárske technológie a materiály. 

 

V úvode doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. členka VR a zároveň predsedkyňa VR FŠT TnUAD v 

Trenčíne predstavila najskôr inauguranta doc. Ing. Daniela Kottfera, PhD. a oboznámila členov 

VR TnAUD o priebehu zahájenia inauguračného konania. 

 

Doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. vo svojej inauguračnej prednáške s názvom „Vybrané trendy 

povlakovania strojárskych súčastí vákuovými technológiami“ prezentoval výsledky svojej 

vedecko-výskumnej a edukačnej činnosti. 

 

Následne predseda inauguračnej komisie prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. oboznámil členov 

VR TnAUD o priebehu zasadnutia inauguračnej komisie, o plnení minimálnych kritérií pre 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a o záveroch zo zasadnutia inauguračnej komisie. 

 

Po prezentácii inauguranta a predstavení záverov zo zasadnutia inauguračnej komisie predseda 

VR TnUAD otvoril verejnú diskusiu, do ktorej sa zapojili so svojimi otázkami a hodnoteniami 

prof. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, PhD.,  Dr.h.c. prof.  Ing. Jozef Zajac, CSc. a prof. Ing. Jiří Balla, 

CSc. Inaugurant vecne a kvalifikovane odpovedal na vznesené otázky. 

Následne predseda VR TnUAD otvoril neverejnú diskusiu bez prítomnosti doc. Ing. Daniela 

Kottfera, PhD.  

Po ukončení verejnej diskusie predseda VR vyzval členov VR k tajnému hlasovaniu. O 

výsledkoch hlasovania informovala členov VR predsedkyňa volebnej komisie prof. RNDr. 

Mariana Pajtášová, PhD. a následne oznámil i výsledok hlasovania inaugurantovi predseda VR 

TnUAD.  

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

      

Uznesenie VR – 4/2/2022 

VR TnUAD v Trenčíne schválila v tajnom hlasovaní návrh na vymenovanie doc. Ing. Daniela 

Kottfera, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Strojárske 

technológie a materiály. Predseda VR TnUAD predloží v súlade so zákonom o vysokých školách 

podklady k jeho vymenovaniu za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania Strojárske technológie a materiály ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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K bodu 8. Rôzne 

 

• Návrh na zmenu člena pre Radu pre vnútorného hodnotenie účinnú od 1.1.2023. 

 

Prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. sa vzdal členstva.  

Návrh na nového člena: prof. Ing. Jana Dobrovská, PhD., VŠB TU Ostrava 

 

Výsledky hlasovania: 

Počet  prítomných členov VR  oprávnených hlasovať   28            

Počet členov VR, ktorí hlasovali za      28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti       0                 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania      0 

 

 

Uznesenie VR – 5/2/2022 

VR TnUAD v Trenčíne schválila návrh na zmenu člena pre Radu pre vnútorného 

hodnotenie. 

 

 

 

• Predseda VR TnUAD uviedol, že predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia VR 

TnUAD bude v máji 2023. 

 

 

 

 

V Trenčíne, 29.novembra 2022 

 

 

 

Zapísala:   

Mgr. Marcela Galbová 

 

 

 

 

Overili:     

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD. 

 

 

 

 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

 

 


