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Vymenúvacie konanie 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v 
znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012  Z.z. 
 
Meno, priezvisko Ivan Kotuliak 

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, umelecko-

pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti 

doc. Ing. PhD. 

Rok narodenia 1974 

Dátum doručenia žiadosti o 

vymenovanie za profesora 
02.05.2017 

Dátum, od ktorého je 

vymenúvacie konanie prerušené 

a lehotu, v ktorej majú byť 

odstránené nedostatky žiadosti 

- 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f)  

Zoznam publikácií 

 

 

Údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní, ďalšom 

akademickom raste a 

absolvovanom ďalšom  

vzdelávaní 

1999 odbor Informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (Ing) 

2003 odbor telekomunikácie / informatika, Univerzita vo Versilles S-

Q en Yvelinnes, Francúzsko 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave (PhD) 

2010 habilitácia v ŠP Aplikovaná informatika, Fakulta informatiky 

a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v 

Bratislave (Doc) 

Údaje o priebehu zamestnaní a 

priebehu  

pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

2003-2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Od r. 2010 – docent na Fakulte informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej university v Bratislave 

 

 

 

 Počítačové a komunikačné siete. Bakalársky študijný 

program, FIIT STU 

r. 2016/2017 – prednášajúci 

r. 2015/2016 – prednášajúci 

r. 2014/2015 – prednášajúci 

 

 Architektúra komunikačných sietí. Inžiniersky študijný 

http://www.fei.stuba.sk/docs/2017/Publikacie_kotuliak.pdf
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program, FIIT STU 

r. 2016/2017 – prednášajúci 

r. 2015/2016 – prednášajúci 

 Mobilné technológie a aplikácie. Bakalársky študijný 

program, FIIT STU 

r.2016/2017 – prednášajúci 

r. 2015/2016 – prednášajúci 

 Konvergencia mobilných a pevných sietí. Bakalársky 

študijný program, FIIT STU 

r. 2014/2015 – prednášajúci 

r. 2013/2014 – prednášajúci 

r. 2012/2013 – prednášajúci 

r. 2011/2012 – prednášajúci 

r. 2010/2011 – prednášajúci, cvičiaci 

 Bezdrôtové komunikačné siete. Inžiniersky študijný 

program, FIIT STU 

r.2014/2015 – prednášajúci 

r. 2012/2013 – prednášajúci 

r. 2011/2012 – prednášajúci 

r. 2010/2011 – prednášajúci 

 NGN siete, služby, protokoly. Inžiniersky študijný program, 

FIIT STU 

r. 2014/2015 – prednášajúci 

r. 2013/2014 – prednášajúci 

r. 2012/2013 – prednášajúci 

r. 2011/2012 – prednášajúci 

r. 2010/2011 - prednášajúci 

Údaje o odbornom alebo 

umeleckom zameraní 

Aplikovaná informatika 

Údaje o publikačnej činnosti 

(AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 3 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS – 1 
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

– 4 

Publikácie na medzinárodnej úrovni kvality 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

– 18 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – 1 

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách – 2 

AFD Publikovné príspevky na domácich vedeckých konferenciách – 

12 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách – 2 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch – 1 

Publikácie na národnej úrovni kvality 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

– 16 

Ostatné publikované práce 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách – 10 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  

– 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

– 8 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách -5 

AFK Postery zo zahraničných konferencií – 2 

DAI Dizertačné a habilitačné práce – 2 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej 

z predchádzajúcich kaegórií – 1 

GHG Práce zverejnené na internete – 1 

EAJ Odborné preklady publikácií - 1 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Počet ohlasov evidovaných v databáze WOS a SCOPUS: 01 a 02 -78 

Počet ohlasov evidovaných v databáze okrem WOS a SCOPUS: 03 a 

04 - 33 

Názov študijného odboru, v 

ktorom sa  

konanie uskutočňuje  

9.2.9. Aplikovaná informatika 
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Téma inauguračnej prednášky  

Počet doktorandov : školených, 
ukončených  

Počet ukončených doktorandov:   

79 (bakalárske) 

33 (dimplomové) 

6 (dizertačné) 

Aktuálne školení študenti 3 stupňa : 5 

Priebeh inauguračného konania  

Údaje o oponentoch a členoch 

inauguračnej komisie, meno 

a priezvisko, akademický titul 

a vedecko-pedagogický titul 

alebo umelecko-pedagogický 

titul, pracovisko 

 Predseda komisie 

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (FEI STU Bratislava, SR) 

 Členovia komisie 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (Fakulta riadení a informatiky, 

ŽU v Žiline,SR), prorektor pre informačné systémy 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (FEI TU v Košiciach, SR), 

dekan fakulty 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. (Fakulta informačních 

technológií, České vysoké učení technické v Praze), vedúci 

katedry 

 Oponenti 

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

Západočeská univerzita v Plzni, ČR), profesor v odbore 

Informatika 

prof. Ing. Martin Klimo, PhD. (Fakulta riadení a informatiky, ŽU 

v Žiline, SR), profesor 

prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. (Katedra informatiky, Akadémia 

ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, SR), 

profesor 

 

Oponentské posudky prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. 

prof. Ing. Martin Klimo, PhD. 

prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. 

Návrh inauguračnej komisie s 

odporúčaním udeliť/neudeliť 

titul prof. v odbore 

Stanovisko 
 

Zloženie vedeckej rady, ktorá 

prerokovala návrh na 

vymenovanie profesora, 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 

Vedecká rada FEI STU 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Safarik_IK.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Klimo_IK.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Liska_IK.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Stanovisko_Kotuliak.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Clenovia_Vedeckej_rady_FEI_STU_3.pdf
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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 

Uznesenie VR FEI 

Prezenčná listina zo zasadnutia 

vedeckej rady, ktorá o žiadosti 

rozhodovala 

Prezenčná listina 

Dátum, čas a miesto konania 

inauguračnej prednášky  

28.11.2017, 10.00 h, B – Klub FEI STU, Ilkovičová 3, Bratislava 

Zloženie Vedeckej rady STU, 

ktorá  

prerokovala  

návrh na vymenovanie  

profesora, 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  

https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-

organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840 

Prezenčná listina zo zasadnutia  
Vedeckej rady STU, ktorá o 
žiadosti  
rozhodovala  

Prezenčná listina STU 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU,  
vrátane jeho odôvodnenia, ak sa  
vypracúva, a 
lehotu na prípadné  
op 
ätovné predloženie žiadosti 
podľa  
§2 ods.2  

Rozhodnutie VR STU 

Kontaktná adresa Budovateľská 1, 821 08  Bratislava 

 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Uznesenie_Kotuliak.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_VR_FEI_Kotuliak.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_STU.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Rozhodnutie_VR_STU_Kotuliak.pdf

