
Vymenovacie konanie 

Meno, priezvisko: Cyril Belavý 

rodné priezvisko: Belavý 

tituly, hodnosti: doc., Ing., CSc. 

rok narodenia: 1957 

dátum doručenia žiadosti: 1.10.2012 

údaje o VŠ vzdelaní, akad. raste, ďalšom vzdelaní: 

1976 - 1982    SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta, 
     odbor: Prístrojová, regulačná a automatizačná technika 
1972 -1976    Stredná priemyselná škola strojnícka Martin 
 
01.04.1999 vymenovaný za docenta v odbore Prístrojová, informačná a automatizačná technika, 

  habilitačná práca na tému: „Algoritmy riadenia systémov s rozloženými  

  parametrami”. 

03.11.1993 obhájená kandidátska dizertačná práca vo vednom odbore 26-15-9 Technická   

  kybernetika na tému „Modelovanie a riadenie jednej triedy sústav s rozloženými 

  parametrami“. 

13.02.1986        ukončené doplnkové štúdium vysokoškolskej pedagogiky. 

priebeh zamestnaní: 

Od 01.08.1982 Katedra automatizácie a merania, teraz Ústav automatizácie, merania a aplikovanej 

  informatiky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave postupne vo funkcii asistent, odborný 

  asistent a docent. 

pedagogická činnosť: 

V súčasnosti garant a prednášajúci v predmetoch 1. a 2. stupňa štúdia: Automatizácia a meranie, 

Softvérové technológie, Automatické riadenie II., Riadiace systémy motorových vozidiel II., Simulácia 

a optimalizácia. Vedenie semestrálnych projektov, bakalárskych a diplomových prác, doteraz vedúci 

ukončených 4 bakalárskych prác, 51 diplomových prác a 2 dizertačných prác. V 3. stupni štúdia vedúci 

dizertačných projektov, garant predmetov Simulácia a optimalizácia a Riadiace systémy. V súčasnosti 

školiteľ 5 doktorandov v internej forme a 2 doktorandov externej forme doktorandského štúdia. 

odborné zameranie: 

Matematické modelovanie, identifikácia a riadenie systémov s rozloženými parametrami a robustné 

riadenie dynamických systémov v podmienkach neurčitosti. 

 

 



publikačná činnosť:  

Autorom 2 titulov skrípt a 1 VŠ učebnice, spoluautorom 2 vedeckých monografií, 2 internetových 

monografií, autorom a spoluautorom 2 kapitol v zahraničných monografiách z oblasti modelovania a 

riadenia systémov s rozloženými parametrami, ďalej autorom, resp. spoluautorom viac ako 170 

vedeckých a odborných prác publikovaných doma i v zahraničí, vrátane medzinárodných IFAC 

sympózií. 

ohlasy na vedeckú a umeleckú prácu: 

- Citácie WOS, pozvané prednášky na medzinárodné konferencie: 6 

- Citácie prác v ostatných publikovaných dokumentoch: 10+22 

počet doktorandov, počet ukončených doktorandov: 2 

študijný odbor:  5.2.14 Automatizácia 

téma inauguračnej prednášky: Modelovanie a riadenie systémov s rozloženými parametrami 

oponenti  (tituly, pracovisko): 

prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD.   KTK, FRI ŽU Žilina  

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.   ÚRPI, FEI STU v Bratislave  

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.  KATŘ, FS VŠB -TU Ostrava 

oponentské posudky: vložené 

zloženie vedeckej rady (meno tituly, zamestnávateľ): vložené 

rozhodnutie vedeckej rady (pri ukončení konania): vložené 

ďalšie údaje o priebehu konania: vložené 

návrh inauguračnej komisie: vložené 

prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady (rozhodnutie o začatí HK): vložené 

rozhodnutie VR (začatie HK): vložené 

 


