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Návrh na člena vedenia FEI STU 

na funkčné obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2023 v zmysle  §28 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ing. Radoslav Vargic, PhD. 

*1972 

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií  

 

 

Radoslav Vargic má 46 rokov, je ženatý a má štyri deti. Inžinierske štúdium v 

odbore Telekomunikácie na FEI STU absolvoval v rokoch 1990 až 1995. V roku 

1999 ukončil doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatika. V 

rokoch 1999 až 2002 pracoval v Nemecku najprv ako IT expert v IBM a neskôr 

ako architekt/vývojár v Siemens AG.  

Od roku 2002 pracuje ako odborný asistent na Katedre telekomunikácií (po 

reorganizácii Ústav multimediálnych informačných a komunikačných 

technológií). V súčasnosti prednáša predmety Tvorba softvéru v IKT, 

Multimédiá 2, Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa. V minulosti 

prednášal predmety: Wavelety a banky filtrov, Analógové a digitálne spracovanie signálov. Bol vedúcim 

65 úspešne obhájených záverečných prác bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Ako školiteľ špecialista 

bol školiteľom jedného doktoranda. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk (pasívne španielsky, 

francúzsky, taliansky, ruský, čínsky jazyk).  

Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä časovo-frekvenčnej analýze signálov, spracovaniu videa, 

vizuálnej význačnosti. Je autorom, resp. spoluautorom 76 publikácií vo vedeckých časopisoch a na 

vedeckých konferenciách, z toho 3 časopisecké kategórie A, 55 citácií WOS+Scopus. Je autorom, resp. 

spoluautorom 4 vysokoškolských skrípt. Mal vyžiadané spoluautorstvo vo viacerých knižných a 

elektronických vzdelávacích publikáciách. Bol recenzentom pre viaceré zahraničné časopisy a množstvo 

vedeckých konferencií. Má jeden udelený patent.  

Podieľal sa na riešení viacerých projektov ako VEGA (z toho jeden ako zodpovedný riešiteľ), APVV, AV, 

KEGA, H2020. Od roku 2002 sa ako konzultant / architekt IT riešení sa podieľal na cca 15 úspešne 

realizovaných IT projektoch v komerčnej sfére.  

Opakovanie pôsobil v AS FEI STU, naposledy od roku 2016, aktuálne ako predseda legislatívnej komisie.  

Jeho organizačné a ľudské vlastnosti, skúsenosti z  akademického aj firemného prostredia, národných aj 

medzinárodných projektov mu dávajú predpoklad na zodpovedné vykonávanie funkcie prodekana pre 

informatizáciu a zahraničné vzťahy. 

 
Bratislava, 19. 02. 2019       

 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec  

dekan 


