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 Mechatronika, automatizácia a riadenie 

Názov organizácie    
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Názov získanej kvalifikácie  Inžinier (Ing.) 

Hlavné predmety a 

profesijné zručnosti 
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pedagogická činnosť: 
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sústav (v tlači) a spoluautorom učebnice Robotika. Počas svojho pôsobenia na Ústave 

Automatizácie, Merania a Aplikovanej informatiky sa zúčastnil vo výukovom procese 

prednášaním viacerých predmetov, vedením cvičení a záverečných prác. Pod jeho vedením 
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(vid. príloha „Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole  

a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti“) 

 

publikačná činnosť: 

Habilitant je autorom a spoluautorom 4 knižných publikácií, 3 knižných kapitol, 15 článkov 

v časopisoch a 22 konferenčných článkov.  Z toho sú 2 karentované články, 2 zahraničné 
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ohlasy na vedeckú a umeleckú prácu: 

Spolu 7 citácií kategórie o1 (WoS, SCOPUS); 13 ďalších citácií kategórie o3, o4; 3 

zahraničné pozvané prednášky kategórie AFA a 2 ceny za najlepšiu konferenčnú prednášku.  

(vid. príloha „Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce“) 
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téma habilitačnej práce: 

zloženie vedeckej rady (meno tituly, zamestnávateľ): 

návrh habilitačnej komisie: 

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

rozhodnutie VR (začatie HK): 

oponenti  (tituly, pracovisko): 

oponentské posudky: 

rozhodnutie vedeckej rady (pri ukončení konania): 

ďalšie údaje o priebehu konania: 

 


