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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, rodné priezvisko Erik Chromý 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné 
konanie 

14.06.2017 

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

10.7.2017 na obdobie 6 mesiacov 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

5.2.15 Telekomunikácie 

Téma habilitačnej práce Modelovanie optimálneho počtu agentov pre 
systém kontaktného centra 

Údaje z profesijného životopisu  

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

Ing., PhD. 

Rok narodenia 1981 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a abolvovanom ďalšom 
vzdelaní 

2005: obhajoba diplomovej práce na FEI STU – 
priznaný titul Ing. v študijnom odbore 
Telekomunikácie (ukončené inžinierske štúdium 
s vyznamenaním) 
 
2007: obhajoba dizertačnej práce na FEI STU – 
priznaný titul PhD. v študijnom odbore 
Telekomunikácie 

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

 

Priebeh pedagogickej činnosti  

Od 1.12.2010: odborný asistent na ÚT/ÚMIKT FEI 
STU 
1.12.2005 – 30.11.2010: asistent na KTL FEI STU 

1.3.2004 – 30.11.2005. výskumník na KTL FEI STU 

Prednášky na FEI STU 

 Telekomunikačné siete (B-TKS): 
r.2015/2016 – 2016/2017 

 Komunikačné a informačné siete (B-KIS): 
r.2015/2016 -2016/2017 

 Integrácia digitálnych sietí a služieb 
(35498_3I): 

r.2010/2011 – 2014/2015 

 Integrácia a konvergencia digitálnych sietí 
a služieb (35498_3I): 

r.2008/2009 – 2009/2010 
Cvičenia na FEI STU 

 Multimediálne telekomunikačné siete 
a služby (B-MTSS):  

r.2015/2016 – 2016/2017 

 Neverejné telekomunikačné systémy, siete 
a alsužby (I-NTSS): 

r.2015/2016 – 2016/2017 

 Spojovacie systémy 2 (35488_3I): 
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r. 2010/2011 – 2014/2015 

 Širokopásmové spojovacie systémy 
(35463_3I) 

r.2008/2009 – 2009/2010 

 Neverejné telekomunikačné siete a služby 
(35418_3I) 

r.2007/2008 – 2014/2015 

 Spojovacie systémy a siete (B-SSS): 
r.2015/2016 – 2016/2017 

 Komunikačné a informačné siete 
(32413_3B): 

r.2007/2008 

 Telekomunikačná technika: 
r.2005/2006 

 Spojovacie systémy 1 (32438_3B): 
r. 2006-2007, 2009/2010 – 2014/2015 

 Digitálne komunikácie: 
r.2004/2005 

 Integrácia a konvergencia digitálnych sietí 
a služieb (35498_3I): 

r.2007/2008 

 Integrované služby digitálnych sietí: 
r.2003/2004 – 2005/2006 
 
Výučba Erasmus študentov (v anglickom jazyku) 

 Communication and Information Networks  
r. 2016/2017 

 Multimedia Telecommunication Networks 
and Services  

r. 2016/2017 

 Private Telecommunication Systems, 
Networks and Services 

r.2016/2017 

Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní Telekomunikácie 

Údaje o publikačnej činnosti, vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. 
AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. 
z.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch                         14 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch        8 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS     6 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách       1 
AFC Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách        28 
AFD Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konfereniách   37 
BCI Skriptá a učebné texty   1 
BDF  Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch     6 
BED  Odborné práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)   1 
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BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)      1 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...)      3 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno 
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií   9 
 
Celkovo : 115 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Celkovo citácií (bez autocitácií)              121 
z toho citácie registrované vo WoS           9 
aj v SCOPUS                                                  46 

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. Jaroslav Polec, PhD. (FEI STU 

v Bratislave, SR), profesor v odbore 

Telekomunikácie 

 Oponenti: 

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (Fakulta aplikovaných 

věd, Západočeská univerzita v  Plzni, ČR), profesor 

v odbore Informatika 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (Elektrotechnická 

fakulta, Žilinská univerzita v Žiline,SR), profesor 

v odbore Telekomunikácie 

doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (FIIT STU 

v Bratislave,SR), docent v odbore Informatika 

 Členovia habilitačnej komisie: 

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 

v Košiciach,SR), profesor v odbore Elektrotechnika 

doc. Ing. Ján Papaj, PhD. (Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach,SR), 

docent v odbore Elektrotechnika 

Oponentské posudky  

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul docent v odbore 

 

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 
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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 FEI STU – ÚMIKT, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

 


