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
Dátum doručenia žiadosti o
habilitačné
konanie
Dátum, od ktorého je
habilitačné konanie prerušené
a lehotu, v ktorej majú byť
odstránené nedostatky
žiadosti
Názov študijného odboru, v ktorom
sa konanie uskutočňuje

Téma habilitačnej práce
Údaje z profesijného životopisu
Akademické tituly, vedeckopedagogické tituly, umeleckopedagogické tituly, vedecké
hodnosti

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

Juraj Kačur
9.02.2015

-

5.2.15. Telekomunikácie
Automatické rozpoznávanie reči

Ing. PhD.
1976
Vysokoškolské: Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechnická, Študijný odbor: Telekomunikácie, rok
2000, titul „Ing.”
PhD: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
elektrotechniky a informatiky, Vedný odbor: Telekomunikácie,
rok 2005, vedecko-akademická hodnosť „PhD.”
1.2.2000- 31.1.2001 Civilná služba, oddelenie analýzy a syntézy reči, SAV
Bratislava
1.2.2001- trvá - pedagogický pracovník, Ústav telekomunikácií, FEI STU
1.4.2006-1.3.2009, vývoj (algoritmy pre spracovanie reči), Strom
Slovakia/ Sitronics telecom solutions, Slovensko

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

Prednášky z predmetu
Metódy klasifikácie pri spracovaní signálov (2010-2013)
Cvičenia z predmetov
Metódy klasifikácie pre spracovanie signálov (2010-2013)
Číslicové spracovanie signálov II (2002-2007)
Číslicové spracovanie signálov (2007-2008, 2012-trvá)
Číslicové spracovanie reči (2001-2010, 2014-trvá)
Analógové a Digitálne spracovanie signálov II (2009- trvá)
Teória komunikačných systémov (2002-2005)
Číslicové spracovanie obrazu (2004-2005)
Wavelety a banky filtrov (2008-2009)
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Údaje o odbornom alebo
umeleckom zameraní

Číslicové spracovanie signálov, Číslicové spracovanie reči,
Rozpoznávanie reči, Identifikácia rečníka, Klasifikácia
2. Učebnica
Rozinaj, Gregor - Rybárová, Renáta - Minárik, Ivan - Kačur, Juraj:
Multimédiá. - 1.vyd. - Praha : České vysoké učení technické v Praze,
2013. - 131 s. - vyšlo aj v anglickej mutácii. - ISBN 978-80-01-05312-6,
BCI ,rozsah : 131
3. Skriptá
BCI1 Kotuliaková, Kvetoslava - Kačur, Juraj - Pöštenyi, Stanislav - Rus,
Michal - Slovák, Peter - Smik, Juraj - Šipkovský, Matej: Metódy
modelovania komunikačných funkcií III. Smerovanie [elektronický zdroj].
- 1. vyd. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - CD-ROM, 94 s. - ISBN
978-80-227-33952-8, BCI, rozsah: 94 strán
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách - 1

Údaje o publikačnej činnosti

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch -2
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS – 2
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch - 1
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch - 4
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách - 25
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách - 16
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií - 1
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch - 1

Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu
Priebeh habilitácie
Údaje o oponentoch HP
a členoch habilitačnej komisie,
meno a priezvisko, akademický
titul a vedecko-pedagogický titul
alebo umelecko-pedagogický
titul, pracovisko

38 citácií z toho 10 v recenzovaných časopisoch

Predseda: prof . Ing. Gregor Rozinaj, PhD. – FEI STU v Bratislave

Členovia komisie
prof. Ing. Milan Dado, PhD. – EF ŽU Žilina
prof. Ing. Dušan Levický, CSc. – FEI TU Košice
Oponenti
prof. Ing. Jozef Juhár, PhD. – FEI TU Košice
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. – FMFI UK Bratislava
doc. Ing. Roman Jarina, PhD. – EF ŽU Žilina

Oponentské posudky



prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.



prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.



doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
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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 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

Stanovisko

dátum, čas a miesto konania
obhajoby habilitačnej práce §1
ods.14
Dátum a dôvod skončenia
habilitačného konania

23.06.2015, 08.00 h B-blok, miestnosť B-602,FEI STU, Ilkovičova 3

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

Výpis z uznesenia VR

Prezenčná listina

23.06.2015, 08.00 h B-blok, miestnosť B-602,FEI STU, Ilkovičova 3

Udelením titulu docent rektorom STU
s účinnosťou od 7.10. 2015
Ústav telekomunikácií

Kontaktná adresa

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, juraj.kacur@stuba.sk
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