
Doc. RNDr. Dagmar Markechová, CSc.- 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 Dagmar Markechová  

Dátum doručenia 
žiadosti 
o vymenovanie za 
profesora  

9.5.2012 

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  

Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika  - zovšeobecnenia a aplikácie 
 

Údaje z 
profesijného 
životopisu: 

 

Akademické 
tituly, vedecko-
pedagogické 
tituly, 
umelecko-
pedagogické 
tituly, vedecké 
hodnosti 

Doc. RNDr. CSc. 

Rok narodenia 1956 

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

 1994 - docent v odbore Matematika 

 1990 - CSc. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

 1981- RNDr. v odbore Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

 1980 - Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave, odbor Matematika so špecializáciou matematická štatistika 

Údaje o priebehu 
zamestnaní 
a priebehu 
pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/pred
mety) 

 1981- doteraz  – FPV UKF v Nitre 

 1981                – Vojenské učilište v Nitre 

 2012/ Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2 /prednášky/2 hod. týždenne 
/cvičenia/4 hod. týždenne 

 2012/ Stochastické modely /prednášky/1 hod. týždenne /cvičenia/1 hod. týždenne 

 2012/ Pravdepodobnosť a štatistika 2/30 hod. prednášky/2 hod. cvičenia 

Údaje 
o odbornom 
alebo o 
umeleckom 
zameraní 

 Pravdepodobnosť a matematická štatistika a ich aplikácie 

 Ergodická teória 

 Teória miery 

 Fuzzy množiny a ich aplikácie 



Meno, priezvisko, 
rodné priezvisko Dagmar Markechová  

Zoznam prác  https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Markechova_zozna
m_prac.pdf 

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

 monografia - 1 ks / 3AH/AAB  

 učebnice - 6 ks /3AH, 6,3AH, 7AH, 3,7AH, 3AH, 6,8AH /ACB, ACB, ACB, ACB, ACB, ACB 

 skriptá - 4 ks /5,3 AH, 3,6 AH, 3,2 AH, 3AH/BCI, BCI, BCI, BCI 

Ohlasy na 
vedeckú / 
umeleckú prácu 

 celkový počet - 163 

 z toho domáce 69/zahraničné 94 
z toho SCI   42 

Počet 
doktorandov, 
ktorým je alebo 
bol školiteľom 
s určením, koľkí 
z nich štúdium ku 
dňu vyhotovenia 
životopisu riadne 
skončili 

 1 

 1 

Priebeh 
vymenúvacieho 
konania 

 

Oponenti  prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Prahe, Katedra 
kybernetiky  

 prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra matematiky 
a deskriptívnej geometrie 

 prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., Fakulta managementu UK v Bratislave, Katedra 
ekonómie a financií 

Predseda 
inauguračnej 
komisie 

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

Členovia 
inauguračnej 
komisie 

 prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV v Bratislave 
 prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr.h.c., Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, 

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky  

 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezká 
univerzita v Opavě, Katedra matematických metod v ekonomii 

Oponentské 
posudky 

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

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

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

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

14. 12. 2012, vedecká rada SvF STU v Bratislave 
 

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

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

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


Meno, priezvisko, 
rodné priezvisko Dagmar Markechová  

Zloženie vedeckej 
rady, ktorá 
prerokovala  návr
h 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. 29 VR/2012 
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie doc. 
RNDr. Dagmar Markechovej, CSc., za profesorku v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná 
matematika väčšinou hlasov.  

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

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Markechova_VR_SvF
.PDF 

Zloženie vedeckej 
rady STU, ktorá 
prerokovala  návr
h 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/Markechova_VR_STU
.pdf 

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/Markechova_zaverec
ny_protokolVR_STU.pdf 

Kontaktná adresa 
inauguranta 

 Katedra matematiky FPV UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 
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