doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. ‐ vymenúvacie konanie
Údaje v zmysle §76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
§ 1 ods. 14, § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z.
Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Dátum doručenia
žiadosti
o vymenovanie za
profesora
Dátum, od ktorého je
inauguračné konanie
prerušené a lehotu,
v ktorej majú byť
odstránené
nedostatky žiadosti
Názov odboru
habilitačného konania
a inauguračného
konania, v ktorom sa
konanie uskutočňuje
Téma inauguračnej
prednášky

Ivan Žežula
 25.9.2019

 ‐

 aplikovaná matematika

 Štatistické modelovanie viacrozmerných veličín
Údaje z profesijného životopisu:

Akademické tituly,
vedecko‐pedagogické
tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia
Vysokoškolské
vzdelanie a ďalší
akademický rast
Ďalšie vzdelávanie

 doc., RNDr., CSc.






Priebeh zamestnaní




Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)







Údaje o odbornom
alebo o umeleckom
zameraní
Zoznam prác ‐ § 4 ods.
2 písm. f)

1959
2004 ‐ docent v odbore matematika
1991 ‐ CSc. v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika
1984 ‐ RNDr. v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika
‐
1991 ‐ doteraz PF UPJŠ Košice
1984 ‐ 1991 Vysoká škola veterinárska Košice

2004‐2019 / Aplikovaná štatistika / 3 hod. prednášky + 2 hod. cvičenia týždenne
2004‐2019 / Výpočtové a simulačné metódy / 2 hod. prednášky týždenne
2004‐2019 / Životné poistenie / 2 hod. prednášky týždenne
2005‐2019 / Vybrané kapitoly z pravdepodobnosti / 3 hod. prednášky týždenne
2010‐2019 / Štatistické metódy v prírodných vedách / 1 hod. prednášky + 2 hod. cvičenia
týždenne
 Od r. 2005 nepravidelne na III. stupni štúdia:
‐ Maticový počet v štatistike / 2 hod. prednášky týždenne
‐ Pokročilé metódy matematickej štatistiky / 3 hod. prednášky týždenne
‐ Variančné komponenty / 2 hod. prednášky týždenne
 matematická štatistika / aplikovaná štatistika

Meno, priezvisko
(rodné priezvisko)
Údaje o publikačnej
činnosti (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu

Ivan Žežula



učebnica ‐ 1ks (4,9 AH) ACB
skriptá – 2ks (5,9 AH; 4,1 AH) BCI + 1ks elektronický učebný text/GII





celkový počet‐ 304
z toho domáce/zahraničné‐ 0/304
z toho SCl ‐ 0/267

Počet doktorandov:
školených
ukončených




1
4 ukončených

Údaje o oponentoch




prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., KMDG, Stavebná fakulta STU v Bratislave
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., Matematický ústav SAV, Inštitút matematiky a informatiky
MÚ SAV Banská Bystrica
doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., Ústav merania SAV Bratislava
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných
vied UKF v Nitre

Náhradný oponent
Predseda inauguračnej
komisie
Členovia inauguračnej
komisie





prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., KMDG, Stavebná fakulta STU v Bratislave



prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK
Bratislava
prof. Ing. Hana Řezánková, CSc., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
doc. RNDr. Csaba Török, CSc., Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied UMB Banská
Bystrica



Náhradný člen
Oponentské posudky
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konania inauguračnej
prednášky §4 ods.10
Návrh inauguračnej
komisie
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schváliť/neschváliť
návrh na vymenovanie
za profesora v odbore
Zloženie vedeckej
rady, ktorá
prerokovala návrh na
vymenovanie
profesora
Rozhodnutie vedeckej
rady SvF STU, vrátane
jeho odôvodnenia, ak
sa vypracúva, a lehotu
na prípadné opätovné
predloženie žiadosti
podľa §2 ods.2
Prezenčná listina zo
zasadnutia vedeckej
rady SvF STU, ktorá o
žiadosti rozhodovala



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Mesiar.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Wimmer.pdf
https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zezula_Witkovsky.pdf



14.02.2020 o 9.40 hod. v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie.

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




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

UZNESENIE č. 2 VR/2020
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu profesor doc.
RNDr. Ivanovi Žežulovi, CSc., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná
matematika všetkými hlasmi.

https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/prezencna_februar_2020.pdf
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podľa §2 ods.2
Kontaktná adresa
inauguranta

Ivan Žežula





Adresa: Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach jesenná 5, 040 01 Košice
Telefón: 055 234 2442
E‐mail: ivan.zezula@upjs.sk

