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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
konaného dňa 19. 4. 2012 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
          
Program:  
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznášaniaschopnosti VR 
3. Voľba 2 skrutátorov, 2 overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí VR  
5. Schválenie  programu zasadnutia VR TnUAD 
6. Odovzdanie dekrétov novým členom VR TnUAD 
7. Prerokovanie návrhov inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhov na vymenovanie za 

profesorov 
a)  doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.    
b)   doc. Dr. Ing. Libor Beneš  
8. Schvaľovanie návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“  
a)   prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. 
b) prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 
9. Schvaľovanie zloženia štátnicových komisií celouniverzitných študijných programov pre 

akademický rok 2011/2012 
a)  ŠO 3.1.6 politológia  I. a  II. stupeň 
b) ŠO 5.2.18 chemické  technológie II. stupeň 
10.  Rôzne 
 
Priebeh rokovania: 
 
1. Otvorenie 

Rektor TnUAD v Trenčíne a predseda Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne (ďalej len „VR TnUAD v Trenčíne“) prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. otvoril a viedol 
rokovanie VR TnUAD v Trenčíne. Privítal prítomných členov vedeckej rady , a pretože to bolo prvé 
zasadnutie v roku 2012 vyslovil presvedčenie, že vedecká rada tak, ako aj v predchádzajúcom 
období  významne prispeje k plneniu rozvojových zámerov univerzity v roku 2012.  
 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti VR 
VR TnUAD v Trenčíne bola uznášaniaschopná – zasadnutia sa zúčastnilo 29 členov vedeckej rady. 
Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými členmi vedeckej rady. 
 

3. Voľba 2 skrutátorov, 2 overovateľov zápisnice a volebnej komisie 
Za skrutátorov boli zvolení: doc. Ing. Vladimír Áč, CSc., Dr.h.c. plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. Ing. Ján Kútik, CSc., Dr.h.c. doc. Ing. Oto Barborák, 
PhD. 
Volebná komisia bola zvolená v zložení: prof. Ing. Darina Ondrušová, doc. RNDr. Daniela 
Hricišáková, CSc.  a prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD. 
 

4. Kontrola plnenia uznesení z minulých zasadnutí VR 
Predseda vedeckej rady konštatoval, že z posledného zasadnutia neboli prijaté žiadne uznesenia. 
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5. Schválenie  programu zasadnutia VR TnUAD 
Predseda  VR TnUAD v Trenčíne navrhol zaradiť do programu odovzdanie dekrétu o udelení 
vedecko-pedagogického titulu „docent“  Mgr. Ivanovi Kopalovi, PhD., v študijnom odbore 5.2.26 
materiály. Návrh bol schválený vedeckou radou Fakulty priemyselných technológií  v Púchove 
dňa 30.3. 2012. 

 
6. Odovzdanie dekrétov novým členom VR TnUAD 

Predseda VR TnUAD v Trenčíne odovzdal dekrét o udelení vedecko – pedagogického titulu 
„docent“ Mgr. Ivanovi Kopalovi, PhD. a taktiež odovzdal dekréty novým členom vedeckej rady a 
to doc. Ing. Pavlovi Hrivíkovi, CSc, doc. Ing. Vladimírovi Čechovi, CSc., doc. RNDr. Dušanovi 
Gullerovi, PhD. a doc. Ing. Ľubomírovi Uheríkovi, CSc. 

 
7.  Prerokovanie návrhov inauguračnej komisie a schvaľovanie návrhov na vymenovanie za 

profesorov 
 a)  doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.  v odbore 5.2.26 materiály  
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne v súlade s § 12, ods.1, bod g) 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. Mariany Pajtášovej, PhD., z Fakulty priemyselných technológií 
v Púchove za profesora v študijnom odbore 5.2.26 Materiály. 

 Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., z katedry priemyselných technológií a materiálov, ako 
predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR so závermi inauguračnej 
komisie. Doc. Ing. Mariana Pajtášová, PhD., vo svojej inauguračnej prednáške na tému „Vplyv 
aditív na vlastnosti gumárenských zmesí“ oboznámila prítomných s výsledkami, ktoré dosiahla vo 
svojej vedecko – výskumnej činnosti v uvedenej oblasti. 

 V diskusii k prezentácii inaugurantky vystúpili a položili otázky: prof. Kneppo, doc. Vojtovič, prof. 
Hrubý, prof. Turza, prof. Šajgalík, doc. Híreš a doc. Áč.  Inaugurantka na otázky odpovedala vecne 
a kvalifikovane. Prítomní členovia VR TnUAD v Trenčíne následne v tajnom hlasovaní hlasovali 
o predloženom návrhu. 

 
 Výsledky hlasovania: 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne       41 
 Počet prítomných členov VR TnUAD v Trenčíne oprávnených hlasovať  29 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali za vymenovanie   26 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali proti vymenovaniu     1 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí  sa zdržali hlasovania      1  
 Počet neplatných hlasov           1 
 
 Uznesenie č. 1 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariany 

Pajtášovej, PhD., zamestnanca  TnUAD FPT v Púchove, za profesora v študijnom odbore 5.2.26 
Materiály. Rektor TnUAD v Trenčíne v súlade so zákonom o vysokých školách predloží podklady 
k jej vymenovaniu za profesora na MŠVVaŠ SR.  

 
 b)  doc. Dr. Ing. Libor Beneš v odbore 5.2.26 materiály 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne v súlade s § 12, ods.1, bod g) zákonač. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovali návrh 
na vymenovanie doc. Dr. Ing. Libora Beneša, pôsobiaceho na DFJP Univerzity Pardubice za 
profesora v študijnom odbore 5.2.26 Materiály. 

 Prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., z katedry priemyselných technológií a materiálov, ako 
predsedníčka inauguračnej komisie oboznámila prítomných členov VR so závermi inauguračnej 
komisie. Doc. Dr. Ing. Libor Beneš, vo svojej inauguračnej prednáške na tému „Dynamické 
aspekty tribologického procesu ve vazbě na materiálové změny v povrchových vrstvách“  
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oboznámil prítomných s výsledkami, ktoré dosiahol vo svojej vedecko – výskumnej činnosti 
v uvedenej oblasti.  

 V diskusii k prezentácii inauguranta vystúpili a položili otázky: prof. Kneppo, prof. Turza, prof. 
Šajgalík, prof. Pešlová.  Inaugurant na otázky odpovedal vecne a kvalifikovane. Prítomní členovia 
VR TnUAD v Trenčíne následne v tajnom hlasovaní hlasovali o predloženom návrhu. 

 
 Výsledky hlasovania: 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne       41 
 Počet prítomných členov VR TnUAD v Trenčíne oprávnených hlasovať  29 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali za vymenovanie   27 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali proti vymenovaniu     2 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí  sa zdržali hlasovania      0  
 Počet neplatných hlasov           0 
 
 Uznesenie č. 2 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali a schválili návrh na vymenovanie doc. Dr. Ing. Libora 

Beneša, zamestnanca  DFJP Univerzity Pardubice, za profesora v študijnom odbore 5.2.26 
materiály. Rektor TnUAD v Trenčíne v súlade so zákonom o vysokých školách predloží podklady 
k jej vymenovaniu za profesora na MŠVVaŠ SR.  

 
 Zo zasadnutia vedeckej rady odišla doc. Slobodníková, čím sa počet hlasujúcich členov VR TnUAD 

v Trenčíne zmenil na počet 28. 
 

 8.        Schvaľovanie návrhu na udelenie titulu „doctor honoris causa“ 
 a)   prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali návrh na udelenie titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.) 

prof. Ing. Eugenovi Jónovi, DrSc.. Návrh zdôvodnil dekan Fakulty priemyselných technológií 
TnUAD, prof. Ing. Ján Vavro, PhD. Prítomní členovia VR TnUAD v Trenčíne, následne v tajnom 
hlasovaní hlasovali o predloženom návrhu.  

 

 Výsledky hlasovania: 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne       41 
 Počet prítomných členov VR TnUAD v Trenčíne oprávnených hlasovať  28 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali za vymenovanie   26 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali proti vymenovaniu     2 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí  sa zdržali hlasovania      0  
 Počet neplatných hlasov           0 
 
 Uznesenie č. 3 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali a schválili návrh na udelenie titulu doctor honoris 

causa (Dr.h.c.) prof. Ing. Eugenovi Jónovi, DrSc. 
 
 b) prof. Ing. Jiří Militý, CSc. 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali návrh na udelenie titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.) 

prof. Ing. Jiřímu Militkému, CSc.. Návrh zdôvodnil dekan Fakulty priemyselných technológií 
TnUAD, prof. Ing. Ján Vavro, PhD. Prítomní členovia VR TnUAD v Trenčíne, následne v tajnom 
hlasovaní hlasovali o predloženom návrhu.  

 

 Výsledky hlasovania: 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne       41 
 Počet prítomných členov VR TnUAD v Trenčíne oprávnených hlasovať  28 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali za vymenovanie   25 
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 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí hlasovali proti vymenovaniu     3 
 Počet členov VR TnUAD v Trenčíne, ktorí  sa zdržali hlasovania      0  
 Počet neplatných hlasov           0 
 
 Uznesenie č. 4 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne prerokovali a schválili návrh na udelenie titulu doctor honoris 

causa (Dr.h.c.) prof. Ing. Jiřímu Militkému, CSc.. 
 
9. Schvaľovanie zloženia štátnicových komisií celouniverzitných študijných programov pre 

akademický rok 2011/2012 
 a)  ŠO 3.1.6 politológia  I. a  II. stupeň 
 Podľa zákona o vysokých školách majú právo skúšať na štátnych skúškach len učitelia pôsobiaci 

vo funkciách profesor alebo docent alebo ďalší odborníci, ktorých schvaľuje príslušná  vedecká 
rada. Doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD., vedúci katedry politológie predložil na schválenie 
zoznam členov štátnicových komisií v študijnom programe Politológia pre akademický rok 
2011/2012. 

 
 Uznesenie č. 5 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne schválili predložený návrh členov štátnicových komisií  všetkými 

hlasmi. 
 

b) ŠO 5.2.18 chemické  technológie II. stupeň 
 Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., garant ŠP Chemické technológie, predložil na schválenie zoznam 

členov štátnicovej komisie pre akademický rok 2011/2012. 
 
  Uznesenie č. 6 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne schválili predložený návrh členov štátnicových komisií  všetkými 

hlasmi. 
 

10.    Rôzne 

 Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., garant ŠP Chemické technológie, predložil na schválenie zmenu 
rozsahu predmetu Chemické technológie. 

 
 Uznesenie č. 7 
 Členovia VR TnUAD v Trenčíne schválili predložený návrh členov štátnicových komisií  všetkými 

hlasmi. 
 
 
 V Trenčíne, dňa 25. 4. 2012  
 
 Zapísala: Ing. Alena Krchňavá, tajomníčka VR TnUAD 
 
 Overovatelia zápisnice: doc. Ing. Ján Kútik, CSc., v.r. 
     Dr.h.c. doc. Ong. Oto Barborák, PhD., v.r. 
 
 
 
 
 
 
         prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., v.r. 
                       predseda VR TnUAD v Trenčíne 


