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

konaného dňa 10. decembra 2020 
 

 

 

 
Ad 2/ 

Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., predseda habilitačnej komisie, predniesol závery 
habilitačnej komisie a oponentov k habilitačnému konaniu Ing. Jozefa Papána, PhD. 
Habilitačná komisia a oponenti na základe celkového hodnotenia predložených materiálov, 
oponentských posudkov a priebehu habilitačnej prednášky  odporučili  VR FRI UNIZA  
udeliť titul docent Ing. Jozefovi Papánovi, PhD., pracovníkovi Katedry informačných sietí 
FRI UNIZA, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 
informatika. 
  
Stanovisko VR FRI UNIZA k udeleniu titulu docent v  odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania aplikovaná informatika  Ing. Jozefovi  P A P Á N O V I ,  
PhD.  
 VR FRI UNIZA podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 
246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a  umelecko-
pedagogických  titulov docent a profesor na svojom zasadnutí dňa 10. decembra 2020  
posúdila návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent Ing. Jozefovi Papánovi, PhD. 
v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika. 
Vedecká rada pri posudzovaní návrhu vzala do úvahy nasledujúce materiály: 
1) úroveň materiálov, ktoré charakterizujú uchádzača, 
2) habilitačnú prácu, 
3) písomné posudky oponentov:  

prof. Ing. Milan Dado, PhD. – FEIT UNIZA 
doc. Ing. František Jakab, PhD. – FEI TU Košice 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – FIIT STU Bratislava, 

4)  úroveň a priebeh obhajoby habilitačnej práce na tému “Pokročilé techniky zotavenia 
siete” a habilitačnej prednášky na tému “Rýchle zotavenie siete“, ktoré sa konali dňa 10. 
decembra 2020  pred habilitačnou komisiou, oponentmi a členmi VR FRI UNIZA, 

5)  návrh habilitačnej komisie a oponentov pracujúcej v zložení:   
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – FRI UNIZA – predseda 
doc. Ing. Karel Burda, CSc. – FEKT VUT Brno, ČR  
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. –  FIIT STU Bratislava  

    prof. Ing. Milan Dado, PhD. –  FEIT UNIZA  
doc. Ing. František Jakab, PhD. – FEI TU Košice  
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. –  FIIT STU Bratislava.  
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Vedecká rada FRI UNIZA si vypočula návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu  
docent,   ktorý  predniesol    prof.   Ing. Karol  Matiaško, PhD.  Habilitačná    komisia  
podľa § 1 ods. 15 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. odporučila VR FRI UNIZA udeliť titul 
docent Ing. Jozefovi Papánovi PhD. v  odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania aplikovaná informatika. 

  
V rozprave vystúpili: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD., doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 

Nasledovalo tajné hlasovanie online s výsledkom: 
  počet členov VR   : 27 

    počet prítomných členov VR 
  (online)    : 26  

počet oprávnených hlasovať : 26  
za návrh hlasovalo   : 26 členov VR 
proti návrhu hlasoval    :   0 člen VR 
zdržalo sa    :         0 členov VR.  

Funkciou skrutátorov boli poverení: doc. Koháni, doc. Lendel. 
Záver: 
 Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor VR 
FRI UNIZA rozhodla o udelení titulu docent Ing. Jozefovi Papánovi, PhD. v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika. Podľa § 2 ods. 4 
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019  Z. z. predseda VR FRI UNIZA predloží rozhodnutie  
o udelení titulu docent Ing. Jozefovi Papánovi, PhD. v  odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania aplikovaná informatika rektorovi Žilinskej univerzity v Žiline do 30 
dní. 
 
 
 
 
V Žiline 11. decembra 2020 
 
 
Zapísala a za správnosť výpisu zodpovedá: Ing. Dana Kršáková   

Dana.Krsakova@fri.uniza.sk 
 
 
 
 
 
 

       doc. Ing. Emil Kršák, PhD., v. r.  
                predseda VR FRI UNIZA 
 


