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Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 1 
AAA1Košťál, Peter: Modular Production System 
Modeling. - 1st ed. - Köthen : Hochschule Anhalt, 
2010. - 71 s. - ISBN 978-3-86011-037-9 



 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
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Počet záznamov: 1 
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2005. - 197 s. - e-učebnica. - ISBN 80-227-2187-5 
(https://sweb.mtf.stuba.sk) 
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Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom 
s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia 
životopisu riadne skončili 

6/4 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

Výrobná technika 

Téma habilitačnej práce alebo inauguračnej prednášky Riadenie výroby v pružných výrobných systémoch 

Údaje o oponentoch, meno a priezvisko, akademický 
titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko 

Inauguračná komisia 
Predseda: 
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.  MTF STU Trnava 
Členovia: 
prof. Dr. Ing. Béla Illés                    Univerzity fo Miskolc 
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.    SjF TU Košice 
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn      FS VŠB TU Ostrava 
Oponenti: 
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.      FS VUT Brno 
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.         MTF STU Trnava 
prof. Ing. Peter Demeč, CSc.         SjF TU Košice 
 

Oponentské posudky Oponentské posudky 
Originály posudkov sú na oddelení OVZV. Podpisy sa 
anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 
a nasl. Občianskeho zákonníka 

Návrh  inauguračnej komisie 
S odporúčaním udeliť/neudeliť titul docent v odbore 
alebo schváliť/neschváliť návrh na vymenovanie za 
profesora v odbore 
 

Návrh  inauguračnej komisie 
Originál návrhu je na oddelení OVZV. Podpisy sa 
anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 
a nasl. Občianskeho zákonníka 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na  
vymenovanie profesora, meno a priezvisko, 
akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo 
umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti. 

 
 
 

http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/kostal/oponentske_posudky.pdf
http://www.mtf.stuba.sk/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2015/kostal/Navrh_inauguracnej_komisie.pdf


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. 

www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-
rada.html?page_id=1891 
 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné 
opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2 

Výpis VR MTF STU 
Originál výpisu VR MTF je na oddelení OVZV. Podpisy 
sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 
11 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina VR MTF STU 
Originál prezenčnej listiny VR MTF je na oddelení 
OVZV. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany 
osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania 5. 5. 2015, Rozhodnutie VR MTF STU 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky 
§4 ods.10 

5. 5. 2015 o 9. 15 hod, MTF STU Paulínska 16, Trnava 

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 členom tejto vysokej školy 
uvádza sa aj názov zamestnávateľa tohto člena. 
 

 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, vrátane jeho odôvod- 
nenia, ak sa vypracúva  a lehotu na prípadné opätovné 
predloženie žiadosti podľa § 2 ods.2. 
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