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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 a priezvisko 
 

Dana Seyringer 

Dátum doručenia žiadosti o 

habilitačné 

konanie 

04.12.2014 

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 
Arrayed waveguide gratings: Design, simulation and technological 

verification 

Údaje z profesijného životopisu  

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, umelecko-

pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti 

Ing. PhD., Dr. 

Rok narodenia 1967 

Údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom  

vzdelávaní 

1992: Priznaný titul „inžinier“ v odbore Mikroelektronika na FEI 

STU BA 

1996: Obhajoba dizertačnej práce na FEI STU, priznaný titul 

„philosophiæ doctor“ PhD. v odbore Mikroelektronika 

1998: Obhajoba dizertačnej práce, priznaný titul „doctor“  Dr. 

v obore Fyzika polovodičov 

Údaje o priebehu zamestnaní a 

priebehu  

pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Vorarlberg University of Applied Sciences, Dornbirn, Austria 

Pedagogický pracovník 

  Prednášky a cvičenia:  

Mikrooptika – 2009 – 2010 

Úvod do mikrotechniky – 2010 – doteraz 

Mikrotechnika: aplikácie – 2010 - 2014 

 

Údaje o odbornom alebo 

umeleckom zameraní 
Optické vlákna, fotonika, telekomunikácie 

Údaje o publikačnej činnosti 
 4 x Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
registrovaných v databáze SCOPUS (ADC)  
3 x Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS 
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13 x Publikované príspevky na vedeckých konferenciách registrovaných 
v database SCOPUS 
6 x Publikované príspevky na zahraničných medzinárodných vedeckých 

konferenciách 

9 x Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 
organizovaných na Slovensku 

3 x Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 
organizovaných v Rakúsku 

3 x Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

 

Spolu: 41 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Počet citácií v recenzovaných časopisoch: 18 

Členstvá v programových výboroch medzinárodných konferencií: 4 

ADEPT 2013, APCOM2013, ADEPT 2014, APCOM 2014 

 

Spolu 22 ohlasov a citácií 

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: 

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. – FEI STU Bratislava 

 

Členovia: 

prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. – EF ŽU Žilina 

doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc. – FMFI UK Bratislava 

 

Oponenti: 

prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. – FEI STU Bratislava 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. – ELU SAV BA 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. – FEL ČVUT Praha 

prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD. – ŽU Žilina  

Oponentské posudky  prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. 

 prof. Ing. Miroslav Husák, CSc 

 prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD. 

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
 

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 

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/Posudok_Seyringer_Jasenek.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Seyringer_Husak.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Seyringer_Martincek.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Posudok_Seyringer_Novak.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Stanovisko_Seyringer.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
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zamestnávateľa tohto člena. 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej 

rady, vrátane jeho odôvodnenia, 

ak sa vypracúva, a lehotu na 

prípadné opätovné predloženie 

žiadosti podľa §2 ods.2 

 
 
Výpis z uznesenia VR 

Prezenčná listina zo zasadnutia 

vedeckej rady, ktorá o žiadosti 

rozhodovala 

Prezenčná listina 

Dátum, čas a miesto konania 

habilitačnej prednášky a 

dátum, čas a miesto konania 

obhajoby habilitačnej práce §1 

ods.14 

23.06.2015, 08.00  E-blok, miestnosť E-601, FEI STU, Ilkovičova 3 
 
 
 
23.06.2015, 09.00  E-blok, miestnosť E-601, FEI STU, Ilkovičova 3 

Dátum a dôvod skončenia 

habilitačného konania 

 

Udelením titulu docent rektorom STU 

s účinnosťou  od 7.10. 2015 

Kontaktná adresa 
Bildgasse 10, 6973 Höchst, tel. č. +43-5578-73702, dada@dana-

seyringer.com  

 

http://www.fei.stuba.sk/docs/habilitacie/Vypis_Seyringer.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Prezencna_listina_VR_23_06_2015.pdf
mailto:dada@dana-seyringer.com
mailto:dada@dana-seyringer.com

