
                              Výpis 

 

zo Zápisnice  číslo 2 - 2021/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK v Bratislave, konaného dňa 29. novembra 2021 

 

 

 

 

2.   Agenda vedeckých a pedagogických hodností 

 

 

***   počet prítomných členov VR sa znížil na 23 

 

Návrh na začatie habilitačného konania o udelenie vedecko-pedagogického titulu 

,,docent“  

 

 

-2.06 Vedúci fyzikálnej sekcie prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. informoval členov VR, že 

RNDr. Matej Klas, PhD.,  pracovník Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave si podal žiadosť o začatie 

habilitačného konania v odbore Fyzika. Prof. Babinec informoval, že komisia fyzikálnej 

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 

fyzikálnej sekcie o začatie habilitačného konania. 

   
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 23           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

Členovia VR verejným hlasovaním schválili návrh fyzikálnej sekcie, aby predsedom 

habilitačnej komisie bol vymenovaný prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. 

 
Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 23           záporné: 0               zdržal sa: 0 

 

 

Vedúci fyzikálnej sekcie prof. RNDr. Peter Babinec, CSc., predložil nasledujúci návrh 

na zloženie habilitačnej komisie a menovanie oponentov: 

  

 predseda: Prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.,  KEF FMFI UK v Bratislave 

 členovia:    Prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., PřF MU v Brne  

Doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., FEIT ŽU v Žiline 

        

oponenti:   Doc. RNDr. František Krčma, Ph.D., FCH, VUT v Brne 

Prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., PřF MU v Brne 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc, PriF UK v Bratislave 

        

 Výsledok verejného hlasovania:            kladné: 22           záporné: 0                 zdržal sa: 1 

 

Členovia VR návrh verejným hlasovaním schválili. 

 



RNDr. Matej Klas, PhD. predložil nasledovné témy habilitačnej prednášky: 

Téma č. 1 – Zdroje plazmy pre biomedicínske aplikácie 

Téma č. 2 – Mikrovýboje 

Téma č. 3 – Výboje generované v extrémnych podmienkach – (od vákua až  

        po niekoľko barov) 

 

Členovia fyzikálnej sekcie odporučili členom VR schváliť tému habilitačnej prednášky 

č. 1.  

Členovia VR verejne hlasovali za jednotlivé témy habilitačnej prednášky nasledovne: 

Za tému č. 1 hlasovali 16 členovia VR, za tému č. 2 hlasovali 3 členovia VR a za tému 

č. 3 hlasovali 4 členovia VR. 

 

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

„Zdroje plazmy pre biomedicínske aplikácie“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  

                                                                                     dekan a predseda VR FMFI UK 

 


