
                              Výpis 

 

zo Zápisnice  číslo 1 - 2021/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK v Bratislave, konaného dňa 27. septembra 2021 

 

 

 

 

2.   Agenda vedeckých a pedagogických hodností 

 

 

Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie vedecko-pedagogického titulu 

,,docent“  

 

-2.06 Vedúci matematickej sekcie prof. RNDr. Ján Filo, CSc. informoval VR, že RNDr. 

Michal Demetrian, PhD., pracovník Katedry matematickej analýzy a numerickej 

matematiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 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“. Členovia VR verejným hlasovaním schválili 

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. Michal Fečkan, DrSc. 

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

 

 

Navrhovaný predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., predložil 

nasledujúci návrh na zloženie habilitačnej komisie a menovanie oponentov: 

  

 predseda: Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.,  KMANM FMFI UK v Bratislave 

 členovia:    Doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD., FEI STU v Bratislave 

Prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., FPV UMB v Banskej 

Bystrici  

         

 oponenti:   Prof. RNDr. Igor Bock, PhD., FEI STU v Bratislave 

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, WU University of 

Economics and Business, Vienna, Austria         

Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., KAMŠ FMFI UK v Bratislave 

        

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

 

Členovia VR návrh verejným hlasovaním schválili. 

 



RNDr. Michal Demetrian, PhD. predložil nasledovné témy habilitačnej prednášky: 

Téma č. 1 – Naraz veľmi populárny a matematickou komunitou obchádzaný objav 

matematiky 20. storočia 

Téma č. 2 – Ako (ne) konvergujú a (ne) divergujú Fourierove rady 

Téma č. 3 – O niektorých zaujímavých modeloch typu dravec - korisť 
 

Členovia matematickej sekcie odporučili členom VR schváliť tému habilitačnej 

prednášky č. 3.  

Členovia VR verejne hlasovali za jednotlivé témy habilitačnej prednášky nasledovne: 

Za tému č. 1 nehlasoval žiaden člen VR, za tému č. 2 hlasovali 6 členovia VR a za tému 

č. 3 hlasovali 23 členovia VR. 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili tému habilitačnej prednášky č. 3: 

„O niektorých zaujímavých modeloch typu dravec - korisť“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  

                                                                                     dekan a predseda VR FMFI UK 

 


