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Habilitačné konanie : 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.   

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Anna Přibilová, Madlová 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 6. 2013 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie 
prerušené a lehotu, v ktorej majú byť 
odstránené nedostatky žiadosti 

- 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

5. 2. 13 Elektronika 

Téma habilitačnej práce Metódy analýzy, transformácie a klasifikácie 
expresívnej reči 

Údaje z profesijného životopisu  

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti 

Ing., PhD. 

Rok narodenia 9. júla 1962, Hlohovec 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

11. júna 1985 
ukončenie vysokoškolského štúdia na EF SVŠT 
s vyznamenaním v študijnom odbore 
Rádiotechnika - Lekárska elektronika (Ing.) 
 
29. januára 2002 
ukončenie doktorandského štúdia na STU vo 

vednom odbore elektronika (PhD.) 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

2.9.1985 - 23.5.1991 
Úsek vývoja a výroby zdravotníckych systémov, 
Chirana, Bratislava 
 
1.6.1991 - 31.1.1992 
InorgSoft, š.p., Bratislava 
 
1.2.1992 - 16.8.1992 
Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a 
športu, Bratislava 
 
17.8.1992 - 30.4.2011 
Katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislave 
 
1.3.2002 - 31.12.2007 
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha 
 

1.1.2008 - 31.12.2010 

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v v. i., Praha 

 
od 1.5.2011 – doteraz 
Ústav elektroniky a fotoniky, FEI STU v Bratislave 

 

FEI STU v Bratislave (1992 - 2013) 

cvičenia 

Prístrojová zdravotnícka technika I (1992) 
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Prístrojová zdravotnícka technika II (1993) 

Číslicová technika (1992 - 1996) 

Číslicové spracovanie biosignálov (1993) 

Impulzová technika (1993 - 1995) 

Signály a sústavy (1994 - 2001) 

Mikroradiče a ich aplikácie (1995 - 1996) 

Mikroradiče (1997 - 2005) 

Signálové procesory (1997 - 2004) 

Elektroakustika (2002 - 2005) 

Aplikovaná elektroakustika (2003 - 2006, 2012 - 

doteraz) 

Zvuková technika (2012 - doteraz) 

prednášky 

Electric and Electronic Instruments in Medicine 

(1993 - 2004) 

Elektroakustika (2005 - 2006) 

Audiovideotechnika (2006 - 2011) 

Zvuková technika (2005 - doteraz) 

Aplikovaná elektroakustika (2005 - doteraz) 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní 
lekárska elektronika, spracovanie rečových 
signálov, elektroakustika, zvuková technika 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

ABC kapitoly v zahran. vedec. monografiách (1) 

ADC vedec. práce v zahran. karent. časopisoch 
(3) 

ADE vedec. práce v zahr. nekarent. časopisoch 
(1) 

ADF vedec. práce v dom. nekarent. časopisoch 
(1) 

ADM ved. práce v zahr. časop. WoS, SCOPUS (4) 

ADN ved. práce v dom.. časop. WoS, SCOPUS (1) 

AEC vedec. práce v zahr. recenz. monografiách 
(9) 

AFC publik. prísp. na zahr. ved. konferenciách 
(20) 

AFD publik. prísp. na dom. ved. konferenciách 
(17) 

AFG abstrakty prísp. zo zahr. vedec. konferencií 
(5) 

AFH abstrakty prísp. z dom. vedec. konferencií 
(1) 

AGI správy o vyrieš. vedeckovýskum. úlohách (7) 

BCI skriptá a učebné texty (2): 

- Hollý, B., Hrubý, M., Madlová, A. Electric and 
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Electronic Instruments in Medicine. Textbook for 

Students. Bratislava : EF SVŠT, 1994. 127 p. 

1/3 podiel: 2,37 AH  spolu cca 7 AH 

- Přibilová, A. Zvuková technika. 1. vyd. 
Bratislava : FEI STU, 2012. 181 s. 17,542 AH 

BEF odborné práce v domácich zborníkoch (1) 

DAI dizertačné a habilitačné práce (1) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 19 citácií v zahraničných publikáciách 

registrovaných v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 

 

8 citácií v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch 

 

7 citácií v domácich publikáciách 
neregistrovaných v citačných indexoch 

Priebeh habilitácie:  

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej 
komisie, meno a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

Predseda komisie: 
prof. Ing. František Uherek, PhD. - ÚEF FEI STU 
Bratislava 

Členovia komisie  

prof. Ing. Dušan Kocúr, PhD. - KEMT FEI TU Košice 

doc. Ing. Roman Jarina, PhD. - KTaM ŽU EF Žilina 

Oponenti: 

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. - KEMT FEI TU Košice 

prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. - ÚTKO FEKT VUT Brno  

doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - ÚTLK FEI STU 

Bratislava 

Oponentské posudky  prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. 

 prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. 

 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul docent v odbore 

 Stanovisko 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh 
na udelenie titulu „docent“, meno a priezvisko, 
akademický titul a vedecko-pedagogický titul 
alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké 
hodnosti.  
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je 
členom akademickej obce tejto vysokej školy 
alebo ak člen vedeckej rady fakulty nie je členom 
tejto vysokej školy uvádza sa aj názov 
zamestnávateľa tohto člena. 

http://www.fei.stuba.sk/sk/fei-stu/akademicke-
organy/zlozenie-vedeckej-rady-fei-
stu.html?page_id=3612 
 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na 
prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 
ods.2 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, 
ktorá o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina 
 
 
 

http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Pribilova_Juhar.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Pribilova_Smekal.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Pribilova_Rozinaj.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Stanovisko_Pribilova.pdf
http://www.fei.stuba.sk/sk/fei-stu/akademicke-organy/zlozenie-vedeckej-rady-fei-stu.html?page_id=3612
http://www.fei.stuba.sk/sk/fei-stu/akademicke-organy/zlozenie-vedeckej-rady-fei-stu.html?page_id=3612
http://www.fei.stuba.sk/sk/fei-stu/akademicke-organy/zlozenie-vedeckej-rady-fei-stu.html?page_id=3612
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Prezencka_VR_25_02_2014.pdf
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Dátum, čas a miesto konania habilitačnej 
prednášky a 

dátum, čas a miesto konania obhajoby 
habilitačnej práce §1 ods.14 

24.02.2014 o 10.30 hod. v zasadacej miestnosti 
E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 
 
24.02.2014 o 11.30 hod. v zasadacej miestnosti 
E-601 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 

 

 udelením titulu docent rektorom STU 

s účinnosťou  od 5.3.2014 

Kontaktná adresa habilitanta Ústav elektroniky a fotoniky, FEI STU 
llkovičova 3, 812 19, Bratislava 
e-mail: anna.pribilova@stuba.sk 

 

 

 


