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

konaného dňa 31. januára 2019 
 

 

 

 
Ad 3/ 

Prof. Matiaško, predseda inauguračnej komisie, predniesol závery inauguračnej 
komisie a oponentov na vymenovanie doc. Mgr. Ivana Cimráka, Dr., pracovníka KST FRI 
UNIZA, za profesora. Inauguračná komisia a oponenti na základe celkového hodnotenia  
predložených materiálov, oponentských posudkov a priebehu inauguračnej prednášky  
odporučili  v súlade s § 4 ods. 11 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 VR FRI UNIZA schváliť 
návrh na vymenovanie doc. Mgr. Ivana Cimráka, Dr. za profesora v  odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika. 

 
Stanovisko VR FRI UNIZA k  návrhu na vymenovanie doc. Mgr. Ivana Cimráka, Dr. za 
profesora v odbore 9.2.9 aplikovaná informatika 
 

 VR FRI UNIZA 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. § 5 o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 
profesor na svojom zasadaní dňa 31. januára 2019 posúdila návrh na vymenovanie doc. 
Mgr. Ivana Cimráka, Dr. za profesora v odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. Vedecká rada 
pri posudzovaní návrhu vzala do úvahy nasledujúce materiály: 
 

1) úroveň materiálov, ktoré charakterizujú uchádzača, 

2) súbor publikovaných prác a ďalších aktivít, 

3) písomné stanoviská oponentov:   
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. – FEI STU Bratislava  
prof. Ing. Martin Klimo, PhD. – FRI UNIZA  
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. – FMFI UK Bratislava,  
 

4) úroveň a priebeh inauguračnej prednášky „Bioinformatika a počítačové modelovanie 
mechaniky a dynamiky buniek“  konanej  pred  VR FRI UNIZA  dňa 31. januára 2019,  
 

5) návrh inauguračnej komisie a oponentov v zložení: 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. – FRI UNIZA - predseda          

    prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. – FEI TU Košice 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. – FIIT STU Bratislava 
prof. Ing. Karel Šotek, CSc – FEI UP Pardubice 
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. – FEI STU Bratislava - oponent 
prof. Ing. Martin Klimo, PhD. – FRI UNIZA - oponent 

    prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. – FMFI UK Bratislava – oponent. 
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 Vedecká rada si vypočula správu a hodnotenie inauguračnej komisie, ktorú 
predniesol prof Matiaško. 

Inauguračná komisia konštatovala, že doc. Cimrák: 
- vykonáva úspešne vedecko-pedagogickú činnosť na vysokej škole, 
- je uznávanou osobnosťou v odborných kruhoch, 
- spĺňa kritériá vymenúvacieho konania platné na FRI UNIZA. 

Inauguračná komisia v súlade s § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. 
z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov odporúčala VR FRI UNIZA schváliť 
návrh na vymenovanie doc. Mgr. Ivana Cimráka, Dr. za profesora v odbore 9.2.9 
aplikovaná informatika a postúpiť tento návrh na ďalšie pokračovanie.  

 
V rozprave nikto nevystúpil.  
VR hlasovala tajne s nasledovným výsledkom: 
počet členov VR                      :  27 
počet prítomných členov VR   :  24 
počet oprávnených hlasovať   :  24  
za návrh hlasovalo       :  24 členov VR 
proti návrhu hlasoval   :    0 členov VR 
počet neplatných hlasov. lístkov :    0.  

Funkciou skrutátorov boli poverení: doc. Hrnčiar, doc. Zábovský. 
Záver: 
 Podľa § 5 ods. 3 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
VR FRI UNIZA rozhodla o schválení návrhu na vymenovanie doc. Mgr. Ivana Cimráka, Dr. 
za  profesora v  odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. Podľa § 5 ods. 5 vyhlášky MŠVVŠ 
SR č. 6/2005  Z. z. predseda VR FRI UNIZA predloží návrh do 30 dní od prerokovania 
rektorovi Žilinskej univerzity v Žiline. 
 
 
 

 
 

V Žiline 6. februára 2019 
 
 
Zapísala a za správnosť výpisu zodpovedá: Ing. Dana Kršáková   

Dana.Krsakova@fri.uniza.sk 
 


