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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  Pavol Zajac 

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, umelecko-

pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti 

Doc. Ing. PhD. 

Rok narodenia 1980 

Dátum doručenia žiadosti 

o vymenovanie za profesora 
20.10.2017 

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 

19.12.2011 vymenovaný za docenta rektorom STU 

2004 – 2008 FEI STU v Bratislave, PhD. v odbore Aplikovaná 

matematika 

2002 – 2004 FEI STU v Bratislave, Ing. v odbore Informatika, 

špecializácia Bezpečnosť Informačných Technológií 

1998 – 2002 FEI STU v Bratislave, Bc. v odbore Informatika, 

špecializácia Softvérové inžinierstvo 

1994 – 1998 Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, 

ukončené maturitnou skúškou 

Údaje o priebehu zamestnaní a 

priebehu  

pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

 

 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

2012 – súčasnosť      Pracovisko: UIM FEI STU v Bratislave 

                                     Pozícia: Docent + vedúci oddelenia BIS 

2007 – 2012              Pracovisko: KAIVT FEI STU v Bratislave 

                                     Pozícia: Odborný asistent CSc. 

2003 -  doteraz          Pracovisko: Micronic, spol s r.o., Kysak 

                                     Pozícia: Kryptológ (na čiastočný úväzok) 

2001 – 2006               Pracovisko: Resco, spol. s r.o., Bratislava 

                                     Pozícia: Software Engineer (na zmluvnej 
báze) 

Údaje o odbornom alebo Aplikovaná informatika, aplikovaná matematika, kryptografia 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/2017/Publikacie_Zajac.pdf
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umeleckom zameraní a informačná bezpečnosť 

Údaje o publikačnej činnosti 

(AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 1 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 2 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

4 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 4 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 10 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 3 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 5 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 9 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 10 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 

konferencií 1 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 1 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 5  

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 4 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 2 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
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(konferencie...) 4 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1 

GHG Práce zverejnené na internete 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií 4 

Súčet  80 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Google Scholar (po očistení od autocitácií):   68      

Z toho WoS:      7    

WoS + Scopus : 23 

Názov študijného odboru, v 

ktorom sa  

konanie uskutočňuje  

9.2.9 Aplikovaná informatika 

Téma inauguračnej prednášky 
Aplikácia rovníc s viacerými pravými stranami na ťažké 

problémy v kryptografii 

Počet doktorandov : školených, 
ukončených  

Počet ukončených doktorandov : 1 

Počet školených doktorandov : 2 

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. Otokar Grošek, PhD. (FEI STU v Bratislave, SR), 

profesor v odbore Aplikovaná informatika 

 Členovia komisie: 

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

Západočeská univerzita v Plzni, ČR) , profesor v odbore 

Informatika 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. (Ústav informatiky, Slovenská 

akadémie vied v Bratislave, SR), riaditeľ ústavu informatiky 

RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (Matematický ústav, Slovenská 

akadémia vied v Bratislave, SR), doktor v odbore 

 Oponenti: 

prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. (Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, SR), 

profesor v odbore Informatika 

prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR, 

Praha, ČR), profesor v odbore Informatika 

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (Fakulta informatiky, 

Masarykova univerzita, Brno, ČR), prodekan pre vzťahy 

s priemyslom a absolventmi  
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Oponentské posudky prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc. 

prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. 

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. 

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 Podpisy v 

priložených dokumentoch sa 

anonymizujú z dôvodu ochrany 

osobnosti podľa § 11 a nasl. 

Občianskeho zákonníka. členom 

tejto vysokej školy uvádza sa aj 

názov zamestnávateľa tohto 

člena. 

Vedecká rada FEI STU 

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  

22.05.2018, 10.00 h., B-klub FEI STU, Ilkovičova 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 

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

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

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Duris_PZ.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Porubsky_PZ.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Posudok_Matyas_PZ.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Stanovisko_Zajac.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Clenovia_Vedeckej_rady_FEI_STU_3.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Uznesenie_Zajac.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_VR_FEI_Zajac.pdf
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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  

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 Pavol Zajac, UIM FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

 

https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Prezencna_listina_STU_Zajac.pdf
https://www.fei.stuba.sk/buxus/docs/inauguracie/Rozhodnutie_VR_STU_Zajac.pdf

