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Z á p i s n i c a 

z rokovania Vedeckej rady FPEDAS Žilinská univerzita v Žiline konaného  

dňa 21. júna 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 
 

2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

• JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD., zamestnankyňa Katedry ekonomiky, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, študijný odbor 3.3.16 ekonomika 
a manažment podniku  

• Ing. Branislav Šarkan, PhD., zamestnanec Katedry cestnej a mestskej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, študijný odbor 5.2.59 doprava 

• Ing. Vladislav Zitrický,  PhD., zamestnanec Katedry železničnej dopravy, 
FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, študijný odbor 8.2.1 dopravné služby 

 
 

3. Návrh na udelenie titulu docent 

• JUDr. Ing. Jane Klieštikovej, PhD., v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika 
a manažment podniku 

• Ing. Branislavovi Šarkanovi, PhD., v študijnom odbore 5.2.59 doprava 

• Ing. Vladislavovi Zitrickému, PhD., v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby 
 
 

4. Rôzne a záver 
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1. Otvorenie 
 
Zasadnutie vedeckej rady otvorila dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, 

CSc. a následne odovzdala slovo rektorke univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Tatiane 
Čorejovej, PhD.,  ktorá oficiálne vymenovala doc. Ing. Miloša Poliaka, CSc. za nového 
dekana FPEDAS. 

Následne dekanka fakulty predložila návrh na schválenie programu zasadnutia 
vedeckej rady. Program bol jednomyseľne schválený, ako aj navrhnutí skrutátori: prof. 
Ing. Andrej Novák, PhD. a doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. 

 
 
 

2. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce 

• JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD. 
 

Dekanka fakulty predstavila a privítala predsedu, členov habilitačnej komisie a 
oponentov habilitačnej práce a požiadala predsedníčku habilitačnej komisie prof. Ing. 
Máriu Rostášovú, PhD. o vedenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 
práce. 

 
 Predsedníčka komisie predstavil habilitantku JUDr. Ing. Janu Klieštikovú, PhD., 
zamestnankyňu Katedry ekonomiky na Fakulte PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline, 
ktorá predniesla habilitačnú  prednášku na tému: „Regionálne disparity behaviorálnych 
aspektov manažmentu značky v kontexte podnikového riadenia“. 
 
 
Zloženie habilitačnej  komisie: 
predseda: 

Predsedníčka komisie: 
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov 

Členovia: 

prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná 

fakulta, Katedra marketingu 

doc. Ing. Aleš Hes, CSc. Vysoká škola finanční a správní v Prahe, 

Ekonomická fakulta, Katedra marketingovej 

komunikácie 

Oponenti: 

prof. Ing. Robert Štefko, Ph.D. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta 

manažmentu, Katedra marketingu a 

medzinárodného obchodu 

doc. Mgr. Jakub Soviar, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia 

a informatiky, Katedra manažérskych teórií 

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a 

manažmentu podniku 
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 Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské 
posudky na habilitačnú prácu. Všetky posudky na habilitačnú prácu boli kladné. 
 V diskusii ku habilitačnej prednáške a habilitačnej práci 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. Jana Štofková, PhD., prof. Ing. Jozef Gnap, 
PhD., doc. PhDr. Olga Březinová, prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. a doc. Ing. Miloš Poliak, 
PhD. 

 

• Ing. Branislav Šarkan, PhD. 
 

Dekanka fakulty predstavila a privítala predsedu, členov habilitačnej komisie a 
oponentov habilitačnej práce a požiadala predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. 
Antonína Kazdu, CSc. o vedenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce. 

 
 Predseda komisie predstavil habilitanta Ing. Branislava Šarkana, PhD., 
zamestnanca Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity 
v Žiline, ktorý predniesol habilitačnú  prednášku na tému: „Spotreba paliva cestných 
vozidiel a jej vplyv na životné prostredie“. 

 
 
Zloženie habilitačnej  komisie: 
predseda: 

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

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 

leteckej dopravy 

Členovia: 

Dr. hab. inż. Marek Jaśkiewicz Kielce University of Technology, Faculty of 

Mechatronics and Machine Design, 

Department of Automotive Vehicles and 

Transportation, Kielce, Poland 

Dr. hab. inż. Tomasz Figlus Silesian University of Technology, Faculty of 

Transport, Department of Automotive Vehicle 

Construction, Katowice, Poland 

Oponenti: 

prof. Ing. Milan Malcho, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, 
Katedra energetickej techniky 

doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD.  STU Bratislava, Ústav energetických strojov 
a zariadení 

Ing. Tomáš Krakovský, PhD. Kia Motors Slovakia s.r.o. 



4 
 

 

 Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské 
posudky na habilitačnú prácu. Z neúčasti na prednáške sa ospravedlnil prof. Ing. Milan 
Malcho, PhD. Jeho oponentský posudok prečítal predseda habilitačnej komisie prof. 
Ing. Antonín Kazda, PhD. Všetky posudky na habilitačnú prácu boli kladné. 
 V diskusii ku habilitačnej prednáške a habilitačnej práci 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. Antonín Kazda, PhD., prof. Ing. Alica 
Kalašová, CSc. a Ing. Jozef Federič. 

• Ing. Vladislav Zitrický, PhD. 
 

Dekanka fakulty predstavila a privítala predsedu, členov habilitačnej komisie a 
oponentov habilitačnej práce a požiadala predsedu habilitačnej komisie prof. Ing. 
Jozefa Gnapa, PhD. o vedenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce. 

 
  Predseda komisie predstavil habilitanta Ing. Vladislava Zitrického, PhD., 

zamestnanca Katedry železničnej  dopravy Fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v 

Žiline, ktorý predniesol habilitačnú prednášku na tému: „Organizácia dopravných a 

prepravných procesov v pohraničných prechodových staniciach“. 

 
 
Zloženie habilitačnej  komisie: 
predseda: 

Predseda komisie: 
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 

cestnej a mestskej dopravy 

Členovia: 

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 

Ústav logistiky   

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

Českých Budějovicích, Ústav technicko-

technologický, Katedra dopravy a logistiky 

Oponenti: 

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, o.p.s,  

prorektor pre vzdelávanie 

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra 

železničnej dopravy 
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Ing. Peter Ihnát, PhD. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.   

 

 Po prednesení habilitačnej prednášky oponenti predniesli svoje oponentské 
posudky na habilitačnú prácu. Z neúčasti na prednáške sa ospravedlnil Ing. Peter 
Ihnát, PhD. Jeho oponentský posudok prečítal predseda habilitačnej komisie prof. Ing. 
Jozef Gnap, PhD.  Všetky posudky na habilitačnú prácu boli kladné. 
 V diskusii ku habilitačnej prednáške a habilitačnej práci 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. Jozef Gnap, PhD. a Ing. Jozef Federič. 
 

3. Návrh na udelenie titulu docent 

• JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD. 
          Na rokovaní VR FPEDAS predsedníčka habilitačnej komisie prof. Ing. Mária 
Rostášová, PhD. oboznámila 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 uchádzača konštatovala, že JUDr. 
Ing. Jana Klieštiková, PhD., plní kritéria vysoko nad rámec kritérií nevyhnutných pre 
získanie titulu docent a je významnou vedeckou osobnosťou. Predsedníčka 
habilitačnej komisie prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. predložila VR FPEDAS návrh 
habilitačnej komisie s odporúčaním, aby VR FPEDAS udelila JUDr. Ing. Jane 
Klieštikovej, PhD., titul docent v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment 
podniku.  
  
  

Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet členov VR  FPEDAS:      27 

počet členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať:   27 

počet prítomných členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať: 22 

za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     21 

proti predloženému návrhu hlasovalo      0 

neplatné hlasy        1 

 

Uznesenie VRF: 

VR FPEDAS rozhodla, aby JUDr. Ing. Jane Klieštikovej, PhD. bol udelený titul 

docentka v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. 

 

• Ing. Branislav Šarkan, PhD. 
          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 uchádzača konštatovala, že Ing. 
Branislav Šarkan, PhD., plní kritéria nad rámec kritérií nevyhnutných pre získanie titulu 
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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. Branislavovi Šarkanovi, PhD., titul docent v študijnom 
odbore 5.2.59 doprava.  
  
  

Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet členov VR  FPEDAS:      27 

počet členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať:   27 

počet prítomných členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať: 22 

za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     22 

proti predloženému návrhu hlasovalo      0 

neplatné hlasy        0 

 

Uznesenie VRF: 

VR FPEDAS rozhodla, aby Ing. Branislavovi Šarkanovi, PhD. bol udelený titul docent 

v študijnom odbore 5.2.59 doprava. 

 

• Ing. Vladislav Zitrický, PhD. 
          Na rokovaní VR FPEDAS predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef Gnap, 
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 habilitantom v rámci publikačnej, vedeckovýskumnej, 
pedagogickej a odbornej práce uchádzača konštatovala, že Ing. Vladislav Zitrický, 
PhD., plní kritéria nad rámec kritérií nevyhnutných pre získanie titulu docent a je 
významnou vedeckou osobnosťou. Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Jozef 
Gnap, PhD. predložil VR FPEDAS návrh habilitačnej komisie s odporúčaním, aby VR 
FPEDAS udelila Ing. Vladislavovi Zitrickému, PhD., titul docent v študijnom odbore 
5.2.59 doprava.  

   
Hlasovanie VR FPEDAS: 
počet členov VR  FPEDAS:      27 

počet členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať:   27 

počet prítomných členov VR FPEDAS oprávnených hlasovať: 22 

za schválenie predloženého návrhu hlasovalo     21 

proti predloženému návrhu hlasovalo      0 

neplatné hlasy        1 

 

 

Uznesenie VRF: 

VR FPEDAS rozhodla, aby Ing. Vladislavovi Zitrickému, PhD. bol udelený titul docent 

v študijnom odbore 8.2.1 dopravné služby. 
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9. Rôzne a záver 

V závere rokovania vzhľadom na pravdepodobne posledné rokovanie 

v akademickom roku 2017/2018, ako aj vzhľadom na blížiaci koniec funkčného obdobia 

dekanky fakulty, dekanka fakulty poďakovala členom vedeckej rady za podporu, aktívnu 

účasť na rokovaniach a dôležitých rozhodnutiach, za ústretovosť a  vynikajúcu 

spoluprácu v priebehu akademického roka a v priebehu funkčného obdobia vedeckej 

rady fakulty v období od  1.10.2014 – 30.9.2018. 

 

 

prof. Ing. Anna  Križanová, CSc. 

predsedníčka VR FPEDAS 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Semková, 041/513 3051, andrea.semkova@fpedas.uniza.sk 
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