
Výpis č. 4 zo zápisnice č.5/2019 Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach dňa 16. októbra 2019 
o návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor 

doc. RNDr. StanislavoviKrajčimu, PhD. 
__________________________________________________________________________________ 
 
K bodu č. 12 
Predseda VR privítal uchádzača doc. RNDr. Stanislava Krajčiho, PhD. z Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach 
a prof. RNDr. Viliama Gefferta, DrSc. predsedu inauguračnej komisie. Predseda inauguračnej komisie oboznámil 
prítomných členov VR s posudkami oponentov a so Správou inauguračnej komisie. Na základe uvedených 
skutočností VR vo verejnom hlasovaní odsúhlasila 
 
Uznesenie č. 12 

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  b e r i e  n a  v e d o m i e  písomnú Správu inauguračnej komisie na  
vymenovanie za profesora v odbore  9. 2. 1. Informatika  doc. RNDr. Stanislava Krajčiho, PhD. z Ústavu informatiky 
PF UPJŠ v Košiciach, podľa ktorej uchádzač s p ĺ ň a  k r i t é r i á  vymenovania profesorov Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach a konštatuje, že v celom priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o 
VŠ a vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení. 
    
Výsledok verejného hlasovania: Počet členov VR: 31 
Z prítomných: 24   za: 24  proti: 0    zdržalo sa: 0 
 
 
Predseda VR požiadal prof. RNDr. V. Gefferta, DrSc. o zhrnutie priebehu inauguračného konania. Predseda 
inauguračnej komisie, prof. RNDr. V. Geffert, DrSc., oboznámil členov VR so závermi komisie o splnení kritérií 
vymenúvania profesorov, ktoré ustanovuje vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení.  
Inauguračná komisia na základe posúdenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, publikačných výstupov 
a ohlasov na tieto publikácie, pedagogického pôsobenia, pozitívnych posudkov, ako aj prednášky, prednesenej na 
vysokej odbornej a didaktickej úrovni, v ktorej doc. Krajči predstavil svoj celkový prínos a prínos svojej vedeckej 
školy k rozvoju odboru, dospela k záveru, že doc. Krajči je výraznou vedeckou a pedagogickou osobnosťou známou 
vo vedeckej komunite nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Komisia sa stotožnila s názorom oponentov, že doc. 
Krajči doložil prekročenie kritérií Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika pre vymenovanie za profesora v 
odbore 9.2.1. Informatika, ako aj splnenie ďalších náležitosti požadovaných pre inauguráciu vysokoškolských 
profesorov podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení. Na základe uvedených skutočností 
VR v tajnom hlasovaní odsúhlasila 
 
Uznesenie č. 13 

Vedecká rada PF UPJŠ  s ú h l a s í   s predložením Návrhu na vymenovanie doc. RNDr. Stanislava Krajčiho, PhD., 
zamestnanca Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedeckej fakulty Ústavu informatiky, za profesora v 
odbore 9. 2. 1. Informatika Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
 Výsledok tajného hlasovania: Počet členov VR: 31 
 Z prítomných: 24    za: 24    proti: 0    neplatné hlasy: 0 
 
 

 

 

V Košiciach  16. októbra  2019 
Zapísala: Mgr. Soňa Molnárová 
 

 
                       doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

                              predseda VR PF UPJŠ  


