
Doc. RNDr. Martin Kalina, PhD. - vymenúvacie konanie  

Údaje v zmysle §76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 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 
(rodné priezvisko)  Martin Kalina 

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora  

 1.3.2016 

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

 - 

Názov študijného 
odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje 

 9.1.9 aplikovaná matematika 

Téma inauguračnej 
prednášky  

 Stavy a monotónne miery na rôznych algebraických štruktúrach 

 Údaje z profesijného životopisu: 

Akademické tituly, 
vedecko-pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

 Doc. RNDr. PhD. 

Rok narodenia  1960 

Vysokoškolské 
vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 1995 - docent v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

 1990 - CSc. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

 1984 - RNDr. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

Ďalšie vzdelávanie  - 

Priebeh zamestnaní  1989 doteraz - SvF STU Bratislava 

 1984-1989 MFF UK Bratislava 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 1993-1997/matematika/prednášky/2 hod. týždenne (FA STU) 

 1995-doteraz/matematika 1/prednášky/2 hod. týždenne 

 1995-doteraz/matematika 2/prednášky/3 hod. týždenne 

 2011-doteraz/aplikovaná matematika pre CE/prednášky/2 hod. týždenne 

Údaje o odbornom 
alebo o umeleckom 
zameraní 

 aplikovaná matematika 

Zoznam prác - § 4 ods. 
2 písm. f) 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_PublikacieAcitacie.
pdf  

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

 
 

 monografia – nie 

 učebnica - 1 ks /10 AH/ACB 

 skriptá - 2 ks /15 AH, 5,45 AH/BCI, BCI 

Ohlasy na vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet – 109 

 z toho domáce/zahraničné - 32/77 

 z toho SCI -7/56 

https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_PublikacieAcitacie.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_PublikacieAcitacie.pdf


Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko)  Martin Kalina 

Počet doktorandov: 
školených 
ukončených  

 3 

 2 

  

Údaje o oponentoch  prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Fakulta manažmentu UK Bratislava 

 prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha  

 prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., SvF STU Bratislava 

Predseda inauguračnej 
komisie 

 prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD., SvF STU Bratislava 

Členovia inauguračnej 
komisie 
 

 prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava  

 prof. Mgr. Radomír Halaš, PhD., Palackého Univerzita Olomouc 

 prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., ÚMB Banská Bystrica  

Oponentské posudky  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina-Komornik.pdf 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_Mesiar.pdf 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_Navara.pdf   

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

 26.5.2015 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Návrh inauguračnej 
komisie 
s odporúčaním 
schváliť/neschváliť 
návrh na vymenovanie 
za profesora v odbore 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_S.pdf  

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

 VR SvF STU http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641  

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

UZNESENIE č. 9 VR/2016 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. RNDr. 
Martina Kalinu, CSc., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika všetkými 
hlasmi. 

Prezenčná listina zo 
zasadnutia vedeckej 
rady SvF STU, ktorá o 
žiadosti rozhodovala 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/PREZENCKa_VR_maj201
6_web.pdf 

Zloženie vedeckej rady 
STU, ktorá 
prerokovala  návrh na 
vymenovanie 
profesora 

 VR STU 

 http://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 

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencna_listina_1
5.6.2016_web.pdf    

https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina-Komornik.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_Mesiar.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_Navara.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Kalina_S.pdf
http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencna_listina_15.6.2016_web.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencna_listina_15.6.2016_web.pdf


Meno, priezvisko 
(rodné priezvisko)  Martin Kalina 

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

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zaverecny_protokol
_15.6.2016_doc.Kalina.pdf  

Kontaktná adresa 
inauguranta 

 Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

 martin.kalina@stuba.sk 
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https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Zaverecny_protokol_15.6.2016_doc.Kalina.pdf

