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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 
 

Michal Váry 

Dátum doručenia žiadosti o 

habilitačné 

konanie 

18.08.2014 

Dátum, od ktorého je 

habilitačné konanie prerušené 

a lehotu, v ktorej majú byť 

odstránené nedostatky 

žiadosti 

- 

Názov študijného odboru, v 

ktorom sa 

konanie uskutočňuje 

5.2.30. Elektroenergetika  

Téma habilitačnej práce 
Využitie impedančnej spektroskopie pre diagnostiku v 

elektroenergetike 

Údaje z profesijného životopisu  

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, umelecko-

pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti 

Ing. PhD. 

Rok narodenia 1979 

Údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom  

vzdelávaní 

2004: Obhajoba diplomovej práce  na FEI STU, priznaný titul 

„inžinier“, Ing. 

2009: Obhajoba dizertačnej práce na FEI STU, priznaný titul 

„philosophiæ doctor“ PhD. 

Údaje o priebehu zamestnaní a 

priebehu  

pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

2007 – doteraz: ÚEAE FEI STU – Pedagogický pracovník 

 

Prednášky:  

Smart materiály a ich aplikácie v mechatronických systémoch 

2012 – doteraz 

Materiály a technológie – 2013 

Elektrotechnické materiály – 2013 

Automobilová elektrotechnika – 2013 

Cvičenia: 

Materiály a technológie – 2008 – doteraz 

Bezpečnosť elektrických zariadení – 2008 – doteraz 

Smart materiály a ich aplikácie v mechatronických systémoch 

2012 - doteraz 

Automobilová elektrotechnika – 2012 – doteraz  

Využitie elektrickej energie – 2013 – doteraz 
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Elektrické prístroje a stanice – 2014 - doteraz 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – 2010 - 2011 

Údaje o odbornom alebo 

umeleckom zameraní 

diagnostika materiálov a systémov pre elektrotechniku, 

impedančná  spektroskopia, káblová technika, VN technika 

Údaje o publikačnej činnosti 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  ADC - 2 

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ADE – 9 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS ADM - 2  

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS ADN – 2 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách AEC - 2 

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFB – 2 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC - 22  

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD – 64 

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF - 17 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB - 1  

Skriptá a učebné texty  BCI – 7 

 

Spolu: 130 Publikácií a učebnicových textov 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Počet citácií v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 

Web of Science  a v databáze SCOPUS: 9  

Počet citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(citácie v prácach uverejnených v recenzovaných časopisoch): 3 

Počet citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(citácie na prácach uverejnených na medzinárodných konferenciách): 2 

Počet citácií v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(citácie v prácach uverejnených v recenzovaných časopisoch): 4 

Počet citácií v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(citácie v prácach uverejnených na medzinárodných konferenciách): 7 

Spolu 25 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 komisie:  

prof. Ing. František Janíček, PhD., FEI STU Bratislava 

Členovia komisie: 

prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., FEL  ČVUT Praha, ČR 

Dr.h.c. doc. Ing. Vladimír Mošat, PhD., EF, ŽU Žilina 

  

Oponenti: 

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.,  FEI TU v Košiciach 
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., VŠB  FEI TU Ostrava, ČR  
prof. Ing. Juraj Altus, PhD., EF, ŽU Žilina 
 

Oponentské posudky  

 

Návrh habilitačnej komisie s 

odporúčaním udeliť/neudeliť titul 

docent v odbore 
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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. 

 

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 

 

Dátum, čas a miesto konania 

habilitačnej prednášky a 

dátum, čas a miesto konania 

obhajoby habilitačnej práce §1 

ods.14 

 

Dátum a dôvod skončenia 

habilitačného konania 

 

 

Kontaktná adresa 

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, michal.vary@stuba.sk 

 


