
 
 

Z á p i s n i c a 
z rokovania Vedeckej rady Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  

Žilinskej  univerzity v Žiline  
konaného dňa 24. septembra 2020 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
P r o g r a m : 
1. Otvorenie 

 
2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

• Ing. Kataríny Janoškovej, PhD., zamestnankyne Katedry ekonomiky, FPEDAS, 
Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
ekonomika a manažment podniku 

• Ing. Tomáša Skrúcaného, PhD.,  zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania doprava 
 

3. Návrh na začatie habilitačného  konania 

• Ing. Jána Ondruša, PhD., zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania doprava 
 

4. Návrh na udelenie titulu docent 

• Ing. Kataríne Janoškovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania ekonomika a manažment podniku 

• Ing. Tomášovi Skrúcanému, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania doprava 
 

5. Návrh na zmenu Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti výskumu 22. 
dopravné služby 
 

6. Návrh na zmenu Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti výskumu 8. 
ekonómia a manažment 
 

7. Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Elvira Nica, PhD. 

 
8. Úlohy inštitucionálneho výskumu FPEDAS 

 
9. Rôzne         

 
 
 
 
 
          
 
 



1. Otvorenie 

Zasadnutie vedeckej rady otvoril predseda Vedeckej rady FPEDAS prof. Ing. Miloš Poliak, 

PhD. Vedecká rada prebiehala kombinovanou formou: 17 členov VR FPEDAS bolo na 

zasadnutí prítomných  osobne a  6 členov VR FPEDAS bolo prítomných online cez aplikáciu 

MS Teams.  

Ďalej predseda Vedeckej rady FPEDAS prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. predložil návrh na 

schválenie programu zasadnutia vedeckej rady. Program bol jednomyseľne schválený 

členmi VR FPEDAS a za skrutátorov boli určení:  

- prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. a doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.  

 
2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

 

• Ing. Kataríny Janoškovej, PhD., zamestnankyne Katedry ekonomiky, FPEDAS, 
Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
ekonomika a manažment podniku.  

 

  Dekan fakulty predstavil prítomným predsedu a členov habilitačnej komisie 
a oponentov a požiadal predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. Tomáša Klieštika, PhD. o 
vedenie habilitačnej prednášky. 
 Predseda habilitačnej komisie predstavil habilitantku Ing. Katarínu Janoškovú, PhD., 
zamestnankyňu Katedry ekonomiky, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, ktorá predniesla 
habilitačnú prednášku na tému: „Meranie inovácií v podniku s akcentom na kategóriu 
komplexných metrík“. Habilitačnej prednášky a následného rokovania habilitačnej komisie sa 
zúčastnili všetci členovia habilitačnej komisie, z toho doc. Ing. Aleš Hes, CSc. a prof. Ing. 
Anna Zaušková, PhD. boli prítomní ONLINE cez aplikáciu MS Teams. 
 
Zloženie habilitačnej  komisie: 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 
ekonomiky 

Členovia: 
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 

hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a 
audítorstva 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc.  Česká zemědelská univerzita v Praze, Provozně 
ekonomická fakulta, Katedra obchodu a financí 

 
Oponenti: 
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta 

masmediálnej komunikácie, Katedra 
marketingovej komunikácie 

prof. Ing. Hussam Musa, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Ekonomická fakulta, Katedra financií a 
účtovníctva 

prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov 

 
Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské posudky. 

Všetci oponenti v posudkoch odporučili VR FPEDAS schváliť návrh na vymenovanie Ing. 
Kataríny Janoškovej, PhD. za docentku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania ekonomika a manažment podniku. 
 V diskusii habilitantka odpovedala na otázky, ktoré vyplynuli z oponentských 
posudkov a na otázky členov VR FPEDAS  v očakávanej hĺbke a rozsahu.  
 V diskusii otázky položili: prof. Ing. Anna Križanová, CSc., prof. RNDr. Ing. Karol 
Achimský, CSc., prof. Ing. Michal Fendek, PhD.  a prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

 



• Ing. Tomáša Skrúcaného, PhD., zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania doprava.  

 

  Dekan fakulty predstavil prítomným predsedu a členov habilitačnej komisie 
a oponentov a požiadal predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. Antonína Kazdu, CSc. o 
vedenie habilitačnej prednášky. 
 Predseda habilitačnej komisie predstavil habilitanta Ing. Tomáša Skrúcaného, PhD., 
zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, 
ktorý predniesol habilitačnú prednášku na tému: „Možnosti zníženia spotreby energie 
a tvorby skleníkových plynov z prevádzky dopravných prostriedkov“. Habilitačnej prednášky 
a následného rokovania habilitačnej komisie sa zúčastnili všetci členovia habilitačnej 
komisie, z toho dr. hab. inž. Tomasz Figlus, prof. PŚ, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., prof. 
Ing. Václav Cempírek, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. boli prítomní ONLINE cez 
aplikáciu MS Teams. 
 
 
Zloženie habilitačnej  komisie: 
Predseda komisie: 
prof. Ing. Antonín Kazda, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej 
dopravy  

Členovia: 
dr. hab. inž. Tomasz Figlus, prof. PŚ Politechnika Ślaska, Wydzial Transportu, 

Katowice, Polska 
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky  
Oponenti: 
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.  Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky 
 
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Vysoká škola logistiky, o. p. s., Přerov, Katedra 

logistiky a technických disciplín 
 
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Mendelova univerzita v Brňe,  Ústav techniky 

a automobilové dopravy   
 

Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské posudky. 
Všetci oponenti v posudkoch odporučili VR FPEDAS schváliť návrh na vymenovanie Ing. 
Tomáša Skrúcaného, PhD. za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania doprava. 
 V diskusii habilitant odpovedal na otázky, ktoré vyplynuli z oponentských posudkov 
a na otázky členov VR FPEDAS  v očakávanej hĺbke a rozsahu.  
 V diskusii otázky položili: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., doc. Ing. Rudolf Kampf, 
Ph.D., prof. PŚ, dr. hab. inž. Tomasz Figlus,  doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., prof. Ing. Andrej 
Novák, PhD., prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. a doc. Ing. 
Vladimír Konečný, PhD. 

 
 

3. Návrh na začatie habilitačného  konania 
 

 Návrh na začatie habilitačného konania predložil prodekan vedu a výskum prof. Ing. 
Jozef Gašparík, PhD. 

 

• Ing. Ján Ondruš, PhD.,  zamestnanec Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania doprava. 
 

 

https://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=25;nerozbaluj=1;lang=cz
https://is.mendelu.cz/pracoviste/pracoviste.pl?id=25;nerozbaluj=1;lang=cz


Zloženie habilitačnej komisie:  
Predseda: 
prof. Ing. Antonín Kazda, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej 
dopravy  

Členovia: 
dr hab. inź. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk. Kielce University of Technology, Faculty of 

Mechatronics and Mechanical Engineering 
doc. Ing. Rudolf Kampf, PhD. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějoviciach, Katedra dopravy a logistiky  
Oponenti: 
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.  Žilinská univerzita v Žiline, Ústav znaleckého 

výskumu a vzdelávania 
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Vysoká škola logistiky, o. p. s., Přerov, Katedra 

logistiky a technických disciplín 
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D. ČVUT v Prahe, Fakulta dopravní, Ústav 

soudního znalectví v dopravě 
 
 
Názov habilitačnej práce: 
Problematika merania a stanovenia základných veličín v priebehu brzdenia cestných vozidiel 
 
Názov habilitačnej prednášky: 
Súčasné a perspektívne metódy merania základných veličín v teórii brzdenia cestných 
vozidiel 
 
Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet všetkých členov VR  FPEDAS:    24 
počet osobne prítomných členov VR FPEDAS:   17 
počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:    6 
počet členov VR FPEDAS, ktorí hlasovali SPOLU:   23 
 

 
Výsledky hlasovania:     za proti neplatný      
prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.     23 0 0  
dr hab. inź. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk.    23 0 0  
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.     23 0 0  
doc. Ing. Pavol Kohút, PhD.      23 0 0  
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.     21 2 0  
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.     23 0 0 
 
 
Hlasovanie prebiehalo kombinovanou formou, zo 17 členov hlasovalo klasickou papierovou 
formou 16 členov VR FPEDAS, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. hlasoval spolu s ostatnými 6 
členmi cez aplikáciu MS, nakoľko bol administrátor aplikácie MS Teams, prostredníctvom 
ktorej prebiehalo ONLINE rokovanie 6 členov VR FPEDAS. 
 

 Uznesenie VR FPEDAS: 
  Vedecká rada FPEDAS v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schválila návrh na 

habilitačné konanie Ing. Jána Ondruša, PhD. a súhlasí so zložením habilitačnej komisie, 
ako aj s navrhovanými oponentmi habilitačnej práce. 
 
 

 
4. Návrh na udelenie titulu docent 

 

• Ing. Kataríne Janoškovej, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania ekonomika a manažment podniku. 

 



 Na rokovaní VR FPEDAS predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 
oboznámil členov VR FPEDAS s návrhom habilitačnej komisie, ktorá na základe 
oponentských posudkov habilitačnej práce, na základe zhodnotenia habilitačnej prednášky 
a diskusie k habilitačnej práci i k prednáške, ako aj na základe zhodnotenia plnenia kritérií 
FPEDAS habilitantkou v rámci publikačnej, vedeckovýskumnej, pedagogickej a odbornej 
práce uchádzačky konštatovala, že Ing. Katarína Janošková, PhD., plní kritériá nad rámec 
kritérií nevyhnutných pre získanie titulu docent a je významnou vedeckou osobnosťou. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. predložil VR FPEDAS návrh 
habilitačnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS udelila Ing. Kataríne Janoškovej, PhD., 
titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a 
manažment podniku.  

Hlasovanie VR FPEDAS: 

počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 
počet osobne prítomných členov VR FPEDAS:    17 
počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:     6 
počet členov VR FPEDAS, ktorí hlasovali SPOLU:    23 
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     21 
proti predloženému návrhu hlasovalo       1 
neplatné hlasy         1. 
 
Hlasovanie prebiehalo kombinovanou formou, zo 17 členov hlasovalo klasickou papierovou 
formou 16 členov VR FPEDAS, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. hlasoval spolu s ostatnými 6 
členmi cez aplikáciu MS, nakoľko bol administrátor aplikácie MS Teams, prostredníctvom 
ktorej prebiehalo ONLINE rokovanie 6 členov VR FPEDAS. 
 

Uznesenie VR FPEDAS: 
Vedecká rada FPEDAS v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov rozhodla, aby bol Ing. 

Kataríne Janoškovej, PhD. udelený titul docentka v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku. 
 
 

• Ing. Tomášovi Skrúcanému, PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania doprava. 

 

 Na rokovaní VR FPEDAS predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. 
oboznámil členov VR FPEDAS s návrhom habilitačnej komisie, ktorá na základe 
oponentských posudkov habilitačnej práce, na základe zhodnotenia habilitačnej prednášky 
a diskusie k habilitačnej práci i k prednáške, ako aj na základe zhodnotenia plnenia kritérií 
FPEDAS habilitantom v rámci publikačnej, vedeckovýskumnej, pedagogickej a odbornej 
práce uchádzačky konštatovala, že Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD., plní kritériá nad rámec 
kritérií nevyhnutných pre získanie titulu docent a je významnou vedeckou osobnosťou. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. predložil VR FPEDAS návrh 
habilitačnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS udelila Ing. Tomášovi Skrúcanému, 
PhD., titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.  

Hlasovanie VR FPEDAS: 

počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 
počet osobne prítomných členov VR FPEDAS:    17 
počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:     6 
počet členov VR FPEDAS, ktorí hlasovali SPOLU:    23 
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     22 
proti predloženému návrhu hlasovalo       0 
neplatné hlasy         1. 
 
Hlasovanie prebiehalo kombinovanou formou, zo 17 členov hlasovalo klasickou papierovou 
formou 16 členov VR FPEDAS, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. hlasoval spolu s ostatnými 6 



členmi cez aplikáciu MS, nakoľko bol administrátor aplikácie MS Teams, prostredníctvom 
ktorej prebiehalo ONLINE rokovanie 6 členov VR FPEDAS. 
 

Uznesenie VR FPEDAS: 
Vedecká rada FPEDAS v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov rozhodla, aby bol Ing. 

Tomášovi Skrúcanému, PhD. udelený titul docent v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania doprava. 

 
 
 

5. Návrh na zmenu Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti 
výskumu 22. dopravné služby 

 
Návrh predniesol dekan FPEDAS prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Predmetom návrhu je 

zosúladenie Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity v Žiline v oblasti výskumu 22. dopravné služby s platnými právnymi predpismi. 
Podľa ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.  o  vysokých školách  a  o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR sústavu študijných odborov Slovenskej republiky obsahujúcu 
študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a 
ich opisy. Platná vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov SR 
v opisoch jednotlivých študijných odborov neobsahuje informáciu o príbuznosti iných 
študijných odborov k danému študijnému odboru tak, ako to bolo v minulosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka plnenia minimálnych kritérií OV 22 – súčasne platný stav 
 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ   

 

 A.1 Pedagogická prax   

spolu 5 rokov 

a zároveň 3 

roky od 

udelenia titulu 

„PhD.“ 

3 roky od 

udelenia titulu 

„doc.“  

 A.2 Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné 

texty 21 31 

  A.3  Úspešné vedenie záverečných prác na 1. 

a 2. stupni 
15 25 

  A.4  Úspešné vyškolenie doktorandov v danom 

alebo príbuznom študijnom odbore 
-  2 

B 
VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ 

ČINNOSŤ 
  

       B.1 Vedecké monografie  - 1 

         

 B.2 Pôvodné vedecké práce 

- v domácich a zahraničných vedeckých 
časopisoch,  

- v domácich a zahraničných vedeckých 
zborníkoch,  

- v  zborníkoch z domácich a zahraničných 
vedeckých konferencií, 

- ďalšie výstupy z B.2.1 

132  253  

124  205  

 
1 z toho aspoň 1 vysokoškolská učebnica 
2 z toho aspoň 5 zahraničných časopisov 
3 z toho aspoň 10 zahraničných časopisov 
4 z toho aspoň 5 zahraničných zborníkov a minimálne ¾ konferenčných zborníkov 
5 z toho aspoň 10 zahraničných zborníkov a minimálne ¾ konferenčných zborníkov 



 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

  B.2.1 z výstupov B.2: 

- publikované vedecké práce (v časopisoch) 
evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC               
s IF ≥ 0,39,  

- vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 
zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej 
profesijnej databáze, resp. v databázach WOS, 
Thomson Reuters, COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

- knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

- vedecká publikácia z projektu medzinárodného 
významu riešeného v rámci rámcového programu 
EÚ, programu CENTRAL EUROPE alebo v rámci 
pôsobnosti odvetvových organizácií európskeho 
alebo svetového významu (CEN, EUROCONTROL, 
ESA, ACARE, CleanSky, CLECAT, IRU a pod.), 

- inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

- medzinárodné štandardy, normy, metodické pokyny 
v danej oblasti výskumu.  

3 6 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v časopise evidovanom 
v databáze SCOPUS SNIP ≥ 0,39 alebo WOS                   
s  IF5y ≥ 0,39 ako špičková medzinárodná kvalita  

1 2 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 156 307 

      C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 

WOS, SCOPUS a pod. 
5 10 

D INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU 5 10 

 

 
6 z toho aspoň 5 v zahraničných publikáciách 
7 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 



Tabuľka plnenia minimálnych kritérií OV 22 – navrhovaný stav 

 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ   

 

 A.1 Pedagogická prax   

spolu 5 rokov 

a zároveň 3 

roky od 

udelenia titulu 

„PhD.“ 

3 roky od 

udelenia titulu 

„doc.“  

 A.2 Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné 

texty 28 31 

  A.3  Úspešné vedenie záverečných prác na 1. 

a 2. stupni 
15 25 

  A.4  Úspešné vyškolenie doktorandov v danom 

alebo príbuznom študijnom odbore 
-  2 

B 
VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ 

ČINNOSŤ 
  

       B.1 Vedecké monografie  - 1 

         

 B.2 Pôvodné vedecké práce 

- v domácich a zahraničných vedeckých 
časopisoch,  

- v domácich a zahraničných vedeckých 
zborníkoch,  

- v  zborníkoch z domácich a zahraničných 
vedeckých konferencií, 

- ďalšie výstupy z B.2.1 

139  2510  

1211  2012  

 
8 z toho aspoň 1 vysokoškolská učebnica 
9 z toho aspoň 5 zahraničných časopisov 
10 z toho aspoň 10 zahraničných časopisov 
11 z toho aspoň 5 zahraničných zborníkov a minimálne ¾ konferenčných zborníkov 
12 z toho aspoň 10 zahraničných zborníkov a minimálne ¾ konferenčných zborníkov 



 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

  B.2.1 z výstupov B.2: 

- publikované vedecké práce (v časopisoch) 
evidované v databázach WOS, SCOPUS a CC               
s IF ≥ 0,39,  

- vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 
zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej 
profesijnej databáze, resp. v databázach WOS, 
Thomson Reuters, COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

- knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

- vedecká publikácia z projektu medzinárodného 
významu riešeného v rámci rámcového programu 
EÚ, programu CENTRAL EUROPE alebo v rámci 
pôsobnosti odvetvových organizácií európskeho 
alebo svetového významu (CEN, EUROCONTROL, 
ESA, ACARE, CleanSky, CLECAT, IRU a pod.), 

- inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

- medzinárodné štandardy, normy, metodické pokyny 
v danej oblasti výskumu.  

3 6 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v časopise evidovanom 
v databáze SCOPUS SNIP ≥ 0,39 alebo WOS                   
s  IF5y ≥ 0,39 ako špičková medzinárodná kvalita  

1 2 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 1513 3014 

      C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 

WOS, SCOPUS a pod. 
5 10 

D INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU 5 10 

 

 

V diskusii vystúpil s pripomienkami prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. 

 
Uznesenie: 
Návrh na zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 22. dopravné služby bol 
verejným hlasovaním väčšinou hlasov schválený. 

 
 

 
13 z toho aspoň 5 v zahraničných publikáciách 
14 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 



Nezabudnúť dať do zápisnice v budúcnosti!! 
Tento dokument bude predložený Vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline ako Návrhy na 

zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment a oblasť výskumu 22. 
dopravné služby za účelom ďalšieho schvaľovania. 
 

 

 
6. Návrh na zmenu Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti 
výskumu 8. ekonómia a manažment 

 
Návrh predniesol dekan FPEDAS prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. Predmetom návrhu je 

zosúladenie Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment s platnými právnymi 
predpismi. Podľa ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.  o  vysokých školách  a  
o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR sústavu študijných odborov Slovenskej republiky 
obsahujúcu študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v SR poskytovať vysokoškolské 
vzdelávanie a ich opisy. Platná vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných 
odborov SR v opisoch jednotlivých študijných odborov neobsahuje informáciu o príbuznosti 
iných študijných odborov k danému študijnému odboru tak, ako to bolo v minulosti.   
 
 
Tabuľka plnenia minimálnych kritérií OV 8 – súčasne platný stav 
 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ   

 

 A.1 Pedagogická prax   

spolu 5 rokov 
a zároveň 
 3 roky od 

udelenia titulu 
„PhD.“ 

3 roky od 
udelenia titulu 

„doc.“  

 A.2  Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné 
texty 215 31 

  A.3  Úspešné vyškolenie doktorandov v danom     
alebo príbuznom študijnom odbore 

-  2 

B 
VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ 
ČINNOSŤ 

  

 
15 z toho aspoň 1 vysokoškolská učebnica 



       B.1 Vedecké monografie  - 1 

         B.2 Pôvodné vedecké práce 
 -   v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch,  

- v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch,  
- v  zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých 

konferencií, 
- ďalšie výstupy z B.2.1 

 

1316  2817  

12  
 

27  
 

 
16 z toho aspoň 5 vedeckých zahraničných časopisov 
17 z toho aspoň 11 vedeckých zahraničných časopisov 



 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

   B.2.1  z výstupov B.2: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM, 

- publikovaný vedecký článok v niektorom zborníku 
svetového kongresu/konferencie vydanom 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; 
zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus,  

- monografia alebo kapitola v monografii vydaná 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. 
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley,  a pod.), 

- štúdia v časopise alebo zborníku charakteru 
vedeckej monografie vydanom v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve. 

3 6 

 B.2.2   z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM  

1 2 

C OHLASY   

C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 1518 3019 

     C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 
WOS, SCOPUS a pod. 

5 10 

D 
INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU 
KOMUNITOU 

5 10 

 

 
18 z toho aspoň 5 v zahraničných publikáciách 
19 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 



Tabuľka plnenia minimálnych kritérií OV 8 – navrhovaný stav 
 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ   

 

 A.1 Pedagogická prax   

spolu 5 rokov 
a zároveň 
 3 roky od 

udelenia titulu 
„PhD.“ 

3 roky od 
udelenia titulu 

„doc.“  

 A.2  Vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné 
texty 220 31 

  A.3  Úspešné vyškolenie doktorandov v danom     
alebo príbuznom študijnom odbore 

-  2 

B 
VEDECKO-VÝSKUMNÁ  A  PUBLIKAČNÁ 
ČINNOSŤ 

  

       B.1 Vedecké monografie  - 1 

         B.2 Pôvodné vedecké práce 
 -   v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch,  

- v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch,  
- v  zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých 

konferencií, 
- ďalšie výstupy z B.2.1 

 

1321  2822  

12  
 

27  
 

 
20 z toho aspoň 1 vysokoškolská učebnica 
21 z toho aspoň 5 vedeckých zahraničných časopisov 
22 z toho aspoň 11 vedeckých zahraničných časopisov 



 

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A MINIMÁLNE POŽIADAVKY  

Kritérium 

Minimálna 

požiadavka 

pre 

habilitačné 

konanie 

Minimálna 

požiadavka  

pre 

vymenúvacie 

konanie 

   B.2.1  z výstupov B.2: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM, 

- publikovaný vedecký článok v niektorom zborníku 
svetového kongresu/konferencie vydanom 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; 
zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus,  

- monografia alebo kapitola v monografii vydaná 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. 
Elsevier, Springer, Palgrave, Wiley,  a pod.), 

- štúdia v časopise alebo zborníku charakteru 
vedeckej monografie vydanom v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve. 

3 6 

 B.2.2   z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v niektorom časopise 
evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 
WOS alebo Scopus, ako špičková medzinárodná 
kvalita; zvyčajne sa medzinárodnú kvalitu považuje 
výstup vo vedeckom časopise s HI ≥ 10 alebo IF≥ 
0,25 IFM  

1 2 

C OHLASY   

C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 1523 3024 

     C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 
WOS, SCOPUS a pod. 

5 10 

D 
INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU 
KOMUNITOU 

5 10 

 
 

Uznesenie: 
Návrh na zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na 

získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia 
a manažment bol verejným hlasovaním väčšinou hlasov schválený. 

 
 

Nezabudnúť dať do zápisnice v budúcnosti!! 
Tento dokument bude predložený Vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline ako Návrhy na 

zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-

 
23 z toho aspoň 5 v zahraničných publikáciách 
24 z toho aspoň 10 v zahraničných publikáciách 



pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment a oblasť výskumu 22. 
dopravné služby za účelom ďalšieho schvaľovania. 
 

 

 
7. Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Elvire Nica, PhD. 

 
Návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ prof. Elvire Nica, PhD. 

predniesol prodekan pre vedu a výskum na FPEDAS  prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 
Zhodnotil prínos prof. Elviry Nica, PhD vo vedeckej, vzdelávacej činnosti, ako aj jeho bohatú 
publikačnú činnosť. Taktiež poukázal na veľký počet získaných ocenení a vyznamenaní. 
Ďalej oboznámil prítomných o dlhoročnej spolupráci prof. Elviry Nica, PhD., s Katedrou 
ekonomiky, FPEDAS, Žilinskou univerzitou v Žiline. 

 

Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet všetkých členov VR  FPEDAS:     24 
počet osobne prítomných členov VR FPEDAS:    17 
počet ONLINE prítomných členov VR FPEDAS:     4 
počet členov VR FPEDAS, ktorí hlasovali SPOLU:    21 
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     16 
proti predloženému návrhu hlasovalo       2 
neplatné hlasy         3. 
 
Hlasovanie prebiehalo kombinovanou formou, zo 17 členov hlasovalo klasickou papierovou 
formou 16 členov VR FPEDAS, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. hlasoval spolu s ostatnými 4 
členmi cez aplikáciu MS, nakoľko bol administrátor aplikácie MS Teams, prostredníctvom 
ktorej prebiehalo ONLINE rokovanie 4 členov VR FPEDAS. 
 

Uznesenie VR FPEDAS: 
Vedecká rada FPEDAS v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov schválila návrh na udelenie 

čestného  titulu „doctor honoris causa“ prof. Elvire Nica, PhD. Tento návrh bude 
predložený na schválenie na zasadnutí VR UNIZA. 
 

 
8. Úlohy inštitucionálneho výskumu FPEDAS 

 

Materiál predložil a zhodnotil vývoj v tejto oblasti prodekan pre vedu a výskum prof. Ing. 
Jozef Gašparík, PhD. Vedecká rada FPEDAS prijala informáciu o pláne inštitucionálneho 
výskumu fakulty na rok  2020 bez pripomienok. 

 
 

 
9. Rôzne         

 
Predseda VR FPEDAS prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. poďakoval členom Vedeckej rady 

FPEDAS za účasť a informoval ich o najbližšom termíne zasadnutia VR FPEDAS, ktoré sa 
bude konať dňa 3. decembra 2020. 
 

 
 
 

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 
predseda VR FPEDAS 

 


