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Výpis uznesení zo zápisnice 
zo zasadnutia Vedeckej rady FT TU vo Zvolene, konaného dňa 

 25. 9. 2019 
 

 

K bodu č. 5 – Vymenúvacie konanie – doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. 
 

Predseda VR FT doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. otvoril verejnú časť vymenúvacieho 

konania doc. Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD., skonštatoval, že boli splnené všetky požiadavky 

na jeho začatie, predstavil inauguračnú komisiu, oponentov a vyzval predsedu inauguračnej 

komisie prof. Ing. Štefana Barcíka, CSc., aby pokračoval vo vymenúvacom konaní. Prof. Ing. 

Štefan Barcík, CSc.  oboznámil prítomných s charakteristikou uchádzačky a predniesol 

stanovisko inauguračnej komisie so záverom, že inaugurantka spĺňa kritériá vymenúvacieho 

konania. Požiadal doc. Mgr. Elenu Pivarčiovú, PhD. o prednesenie inauguračnej prednášky na 

tému  „Využitie spracovania obrazov v holografickej interferometrii a ich ďalšie možnosti a 

perspektívy“. Na prednáške boli prítomní 4 členovia inauguračnej komisie, 2 oponenti, 12 

členov VR FT TUZVO a ďalší hostia (spolu 48 poslucháčov) podľa prezenčných listín. 

 Po prednesení inaguračnej prednášky vyzval predseda inauguračnej komisie 

oponentov Dr.h.c. Prof. Ing. Pavla Božeka, CSc. a prof. Ing. Petra Demeča, CSc. o 

prednesenie posudkov k predloženej žiadosti uchádzačky. 

Z dôvodu neprítomnosti prof. Ing. Milana Paveleka, CSc. posudok v plnom znení prečítal 

predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. 

Oponenti vysoko hodnotili pedagogickú aj vedecko-výskumnú činnosť inaugurantky a 

konštatovali, že doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. v medzinárodnom meradle významne 

obohacuje vedu aj prax v oblasti Výrobnej techniky.  

 Po oboznámení sa s oponentskými posudkami otvoril predseda inauguračnej komisie 

prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. verejnú rozpravu. V rozprave k inauguračnej prednáške zaujali 

stanovisko členovia inauguračnej komisie a členovia vedeckej rady. Konštatovali aktuálnosť 

zvolenej problematiky a ocenili vysokú úroveň a pedagogický postup pri prezentácii. 

 Dekan fakulty doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. ukončil verejnú časť vymenúvacieho 

konania poďakovaním oponentom, hosťom a vyzval inauguračnú komisiu o zhodnotenie 

odborného priebehu inauguračnej prednášky, celkovej pedagogickej a vedeckej činnosti 

uchádzačky. 

V neverejnej časti vymenúvacieho konania predniesol predseda inauguračnej komisie 

prof. Ing. Štefan Barcík, CSc. návrh inauguračnej komisie. Členovia  inauguračnej komisie na 

základe komplexného zhodnotenia všetkých aspektov, vzhľadom na bohaté pedagogické 

skúsenosti a tvorivú vedecko-výskumnú prácu inaugurantky, predložili Vedeckej rade FT 

Technickej univerzity vo Zvolene návrh, aby prijala kladné rozhodnutie o úspešnej 

inaugurácii  a odporúčajú pokračovať vo vymenúvacom konaní v zmysle platnej legislatívy. 

 Dekan fakulty doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. poďakoval komisii a požiadal členov VR 

FT, aby rozhodla o návrhu na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Nakoľko sa 

uznesenie týkalo člena VR FT, ktorý sa hlasovania nezúčastnil, počet hlasov potrebných na 

schválenie sa v zmysle Rokovacieho poriadku VR FT znížil o jeden hlas. 
 

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

Členovia Vedeckej rady FT na návrh  inauguračnej komisie v tajnom hlasovaní  
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 schvaľujú 

 

návrh na vymenovanie doc. Mgr. Eleny Pivarčiovej, PhD. za profesora v odbore Výrobná 

technika, 

      odporúčajú 

 

predsedovi VR Fakulty techniky predložiť návrh na vymenovanie za profesora predsedovi 

Vedeckej rady TU vo Zvolene. 

 

Hlasovanie: 

 Počet členov VR FT:    15 

 Počet prítomných členov VR FT:  13 

 Za uznesenie hlasovalo:   12 * 

 Proti hlasovalo:     0 

  

*ak sa hlasovanie týka člena VR FT, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov 

potrebných na schválenie príslušného uznesenia sa pritom zníži o jeho hlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť výpisu:  Ing. Magdaléna Klacková 

 

 

 

 

                           

        doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. 

            dekan FT 


