
 

  
 
 
 

Výpis zo zápisu  
z rokovania Vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline konaného dňa 21. októbra 2016 
 
 
Ad 3/ 

Prof. Janáček, predseda habilitačnej komisie, predniesol závery habilitačnej 
komisie o návrhu na udelenie titulu docent Ing. Michalovi Kohánimu, PhD.  Habilitačná  
komisia na základe celkového hodnotenia predložených materiálov, oponentských 
posudkov a priebehu habilitačnej prednášky  odporučila  v súlade s § 1 ods. 15 
Vyhlášky č. 6/2005 VR FRI udeliť titul docent Ing. Michalovi Kohánimu, PhD. 
v študijnom odbore 9.2.9. aplikovaná informatika. 

 

Stanovisko Vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline k udeleniu titulu docent v študijnom odbore 9.2.9. aplikovaná informatika 

Ing. Michalovi   K O H Á N I M U ,  PhD.  

 VR FRI podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. § 2 o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na svojom zasadaní dňa 21. októbra 2016 posúdila návrh habilitačnej komisie na 
udelenie titulu docent Ing. Michalovi Kohánimu, PhD. v študijnom odbore 9.2.9. 
aplikovaná informatika. Vedecká rada pri posudzovaní návrhu vzala do úvahy 
nasledujúce materiály: 
1) úroveň materiálov charakterizujúce uchádzača, 
2)  habilitačnú prácu, 
3) Písomné posudky oponentov:  

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., dekan, FHI, EU Bratislava 
prof. Ing. Petr Cenek, CSc., významný odborník v odbore aplikovaná informatika,    
Žilina 
prof. Ing. Jan Čapek, CSc., FES, UP Pardubice 

4)  Úroveň a priebeh obhajoby habilitačnej práce na tému „Informatické nástroje na 
riešenie rozsiahlych úloh lokačného typu “ a habilitačnej prednášky na tému „Metódy 
a algoritmy pre návrh verejných obslužných systémov“ konanej dňa 21. októbra 2016 
pred habilitačnou komisiou a VR FRI. 

5)  Návrh habilitačnej komisie pracujúcej v zložení:   
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc., KMMOA, FRI, UNIZA - predseda  
prof. Ing. Karel Šotek, CSc., KST, FEI, UP Pardubice  
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, dekan, FE, ZU Plzeň.             

 Vedecká rada si vypočula návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent,    
ktorý    predniesol    prof.   RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.  Habilitačná    komisia  podľa 



§ 1 ods. 15 Vyhlášky č. 6/2005 odporúča VR FRI udeliť titul docent Ing. Michalovi 
Kohánimu, PhD. v študijnom odbore 9.2.9. aplikovaná informatika. 
V rozprave vystúpili: prof. Hittmár, doc. Kršák, prof. Šimák, prof. Vodák doc. Ďurišová, 
prof. Janáček, doc. Hrnčiar, prof. Klimo, doc. Havlice, prof. Miček. Rozprava sa týkala 
štruktúry habilitačnej prednášky.  
Nasledovalo tajné hlasovanie VR s výsledkom: 

  počet členov VR   : 25 
    počet prítomných členov VR : 24  

počet oprávnených hlasovať : 24 členov VR 
za návrh hlasovalo   : 23 členov VR 
proti návrhu hlasovalo    :   0  členov VR 
počet neplatných hlasovacích lístkov:   1.  

Funkciou skrutátorov boli poverení: doc. Havlice, doc. Hrnčiar.  
Záver: 
Podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. VR FRI UNIZA rozhodla o udelení 
titulu docent Ing. Michalovi Kohánimu, PhD. v študijnom odbore 9.2.9. aplikovaná 
informatika. Podľa § 2 ods. 4 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005  Z. z. predseda VR FRI 
predloží rozhodnutie  o udelení titulu docent Ing. Michalovi Kohánimu, PhD. v študijnom 
odbore 9.2.9. aplikovaná informatika rektorke Žilinskej univerzity v Žiline do 30 dní. 

 
 
    
 
 
   
 
 
  doc. Ing. Emil Kršák, PhD., v. r.  
       dekan fakulty 
 
 
V Žiline 24. októbra 2016 
 
 
Zapísala a za správnosť výpisu zodpovedá: Ing. Dana Kršáková   

Dana.Krsakova@fri.uniza.sk 
 


