
                              Výpis 

 

zo zápisnice  číslo 1 - 2019/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky UK, konaného dňa 7. októbra 2019 
 

-1.01 Vedúci matematickej sekcie prof. RNDr. Ján Filo, CSc. informoval VR, že Mgr. Ján Brajerčík, 

Ph.D., pracovník Katedry fyziky, matematiky a techniky, Fakulty humanitných a prírodných vied, 

Prešovskej univerzity v Prešove si podal žiadosť o začatie habilitačného konania v odbore 

Matematika. Prof. Filo informoval, že komisia matematickej sekcie preskúmala žiadosť a 

konštatuje, že uchádzač spĺňa odporúčania v zmysle „Zásad habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na FMFI UK v Bratislave“. VR verejným 

hlasovaním schválila návrh matematickej sekcie o začatie habilitačného konania. 

   
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 29           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili návrh matematickej sekcie, aby predsedom 

habilitačnej komisie bol vymenovaný prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. 

   
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 29           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

 

Predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Július Korbaš, CSc., predložil nasledujúci návrh na 

zloženie habilitačnej komisie a menovanie oponentov: 

 

 predseda: prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.,  KAG FMFI UK v Bratislave 

 členovia:    doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV v Bratislave 

         prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., PřF MU v Brne  

         

 oponenti:   doc. RNDr. Miloš Božek, PhD., KAG FMFI UK v Bratislave 

      prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., PřF UP v Olomouci 

      prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., PřF MU v Brne       

      

 Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 29           záporné: 0                 zdržal sa: 0 

 

Členovia VR návrh verejným hlasovaním jednomyseľne schválili. 

 

Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D. zadal témy habilitačnej prednášky: 

Téma č. 1 – Geometria variačných štruktúr 

Téma č. 2 – Inverzný problém variačného počtu 

Téma č. 3 – Diferenciálne invarianty 

 

Členovia matematickej sekcie odporučili členom VR schváliť tému habilitačnej prednášky č. 1.  

Členovia VR verejne hlasovali za jednotlivé témy habilitačnej prednášky nasledovne: 

Za tému č. 1 hlasovalo 24 prítomných členov VR, za tému č. 2 hlasovali 4 prítomní členovia VR 

a za tému č. 3 hlasoval 1 prítomný člen VR. 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili tému habilitačnej prednášky č. 1: 

„Geometria variačných štruktúr“ 

  

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  

                                                                                             dekan a predseda VR FMFI UK 


