
Meno a priezvisko, tituly Jaroslav Jaroš, doc. RNDr., CSc. 

Dátum a miesto narodenia 1956, Veľká Franková 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 9/1975-6/1980, študent na Prír. fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave 

9/1981-8/1984, interný vedecký ašpirant na MFF 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Dosiahnuté pedagogické a vedecké hodnosti: 

1981, RNDr., Univerzita Komenského v Bratislave, 

odbor: Matematická analýza 

1985, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, 

odbor: Matematická analýza 

1991, Docent, Univerzita Komenského v Bratislave, 

odbor: Matematická analýza 
 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní  

9/1980-8/1981, základná vojenská služba (VÚ 

Benešov u Prahy, ČR) 

9/1981-8/1984, interný vedecký ašpirant (Univerzita 

Komenského v Bratislave) 

9/1984-1/1991, odborný asistent (Univerzita 

Komenského v Bratislave) 

2/1991-dodnes, docent (Univerzita Komenského v 

Bratislave)  

 
Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

 Pedagogické aktivity na MFF UK a PrírF UK vo 

funkcii odborný asistent za obdobie 1981-1991: 

- cvičenia z mat. analýzy pre 1. ročník odboru 

matematická analýza, 

- cvičenia  z matematiky pre 1. roč. učit. kombinácií 

matematika-biológia, matematika-chémia 

 

 

- cvičenia z matematiky pre 2. roč. odborov organická 

chémia, anorganická chémia, analytická chémia, 

biochémia a jadrová chémia 

- cvičenia z matematiky pre 1. roč. odboru geografia a 

kartografia 

-cvičenia z matematiky pre 2. ročník fyzikálnych 

odborov 

- cvičenia z matematiky pre 1. roč. odboru 

matematika-informatika 

- cvičenia z komplexnej analýzy pre 3. roč. odboru 

približné a numerické metódy 

- špeciálny seminár z teórie lineárnych priestorov a 

operátorov pre 3. roč. odboru matematická analýza 

- špeciálny seminár pre 5. roč. zamerania aplikovaná 

analýza 

- cvičenia z matematiky pre 2. roč. odboru teoretická 

kybernetika, matematická informatika a teória 

systémov 

- prednášky a cvičenia z matematiky pre 1. roč. odboru 

genetické manipulácie 

- prednášky a cvičenia z matematiky pre 1. roč. odboru 

matematické inžinierstvo 

- cvičenia z funkcionálnej analýzy pre 3. roč. odboru 



približné a numerické metódy 

 

Pedagogické aktivity na MFF UK a FMFI UK vo 

funkcii docenta za obdobie 1991-2011: 

- prednášky Matematická analýza (3) a (4) 

pre 2. ročník matematických odborov a pre odbor 

Ekonomická a finančná matematika 

- prednáška Obyčajné diferenciálne rovnice (2) pre 3. 

ročník matematických odborov a pre odbor 

Manažérska matematika 

- prednáška Biomatematika (1) a (2)  pre  

 3. ročník matematických odborov 

- prednáška Parciálne diferenciálne rovnice pre 1. 

ročník magisterského štúdia odboru Manažérska 

matematika 

- prednáška Netradičné aplikácie matematickej 

analýzy pre 1. a 2. ročník magisterského štúdia odboru 

matematika 

- prednáška Funkcionálne diferenciálne rovnice pre 

doktorandské štúdium odboru matematika 

- vedenie 20 diplomových prác 

- 2 úspešne absolvovaní PhD študenti a 1 PhD študent 

pred dokončením (po dizertačnej skúške 

Odborné alebo umelecké zameranie  
Matematická analýza 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia podľa 

smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

 

Štatistika kategórií (Publikácií spolu: 50) (rozsah 

spolu 38 AH): 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch (9) (rozsah 5 AH) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch (26) (rozsah 17 AH) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 

časopisoch (6) (rozsah 3 AH) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (4) (rozsah 1 

AH) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (2) (rozsah 1 AH) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) (rozsah 11 AH) 

3. Učebné texty v angličtine: 2 

        Skriptá: 1 

 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (239) 

Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch (14) 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (6) 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (3) 
 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  
    1 

    2 
 

Téma inauguračnej prednášky Neobyčajné diferenciálne rovnice 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré rozhodovali 

o návrhu na profesora 

VR FMFI UK: 14.5.2012 

VR UK: 18.6.2012 



Návrh na vymenovanie za profesora na odbor matematika 

Kontaktná adresa  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača 

 

 


