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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Františkovi Babičovi, PhD. 

 v študijnom odbore 9.2.10 hospodárska informatika 

           _______________________________________ 

 
 

 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 13/2018 zo dňa 14.06.2018 bola 

predsedom Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.     KKUI FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.     UISI FIIT STU v Bratislave 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.     UI SAV v Bratislave 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.     FRI ŽU v Žiline 

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.     UISI FIIT STU v Bratislave 

doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA    FIM Univerzita Hradec Králové, ČR   

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 09.07.2018. Materiály boli 

taktiež prístupné na:  http://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-

habilitacne-konania/ing-frantisek-babic-phd. 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Františka Babiča, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 04.09.2018 v denníku Pravda a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 20.09.2018 o 08:45 hod. 

v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok za účasti  

habilitačnej komisie, troch oponentov a členov Vedeckej rady FEI TUKE. 

 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

v znení neskorších predpisov, podľa kritérií na získanie titulu docent vyhodnotila plnenie podmienok 

a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne 

prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila  

pedagogickú a  vedeckú  činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 Ing. František Babič, PhD. sa narodil           1982 v Humennom.  

 Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie 

tretieho stupňa (PhD.): roky 2005 – 2009 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 

v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, odbor: umelá inteligencia; vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa (Ing.): roky 2000 – 2005 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie odbor: umelá inteligencia.  

 Ďalšie vzdelávanie: 2BCognitus, Košice - Projektové riadenie Trendy, Techniky, Postupy 

(2017); The American Chamber of Commerce in the Slovak Republic, BSCF - Train the Trainer 

(2017); SAPRIA - Business Process Management Professional (2015). 

 Priebeh zamestnaní: r. 2008 – súčasnosť: Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach - odborný asistent; r. 2013 – 2017 

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach - tajomník katedry; r.2005 – 2008 Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach - výskumný pracovník.  

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

 Ing. František Babič, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre kybernetiky a umelej 

inteligencie FEI TUKE viedol: 

 

1. Cvičenia z predmetov: 

 Manažment projektov (ZS 2005/2006, ZS 2006/2007, ZS 2007/2008, LS 2007/2008, ZS 

2008/2009, ZS 2009/2010, ZS 2010/2011, ZS 2011/2012, ZS 2012/2013, ZS 2013/2014, ZS 

2014/2015, ZS 2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018) 

 Objavovanie znalostí (LS 2005/2006, ZS 2009/2010, ZS 2010/2011, ZS 2011/2012) 

 Manažment znalostí (ZS 2006/2007, LS 2006/2007, ZS 2007/2008, LS 2007/2008, ZS 

2008/2009, LS 2008/2009, ZS 2009/2010, ZS 2010/2011) 

 Aplikácie umelej inteligencie (LS 2008/2009) 

 Analýza a návrh informačných systémov (ZS 2011/2012, LS 2012/2013, LS 2013/2014, LS 

2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018) 

 Efektívny a finančný manažment (LS 2011/2012, LS 2012/2013) 

 Manažment v praxi (LS 2013/2014, LS 2014/2015) 

 Hospodárska informatika v praxi (LS 2015/2016, LS 2016/2017, LS 2017/2018) 

 

2. Prednášky z predmetov: 

 Manažment projektov (ZS 2012/2013, ZS 2013/2014, ZS 2014/2015, ZS 2015/2016, ZS 

2016/2017, ZS 2017/2018) 

 Analýza a návrh informačných systémov (ZS 2011/2012, LS 2012/2013, LS 2013/2014, LS 

2015/2016, ZS 2016/2017, ZS 2017/2018) 

 Efektívny a finančný manažment (LS 2011/2012, LS 2012/2013) 

 Manažment v praxi (LS 2013/2014, LS 2014/2015) 

 Hospodárska informatika v praxi (LS 2015/2016, LS 2016/2017, LS 2017/2018) 

 Úvod do hospodárskej informatiky (LS 2016/2017, LS 2017/2018) 
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Je spoluautorom 2 vysokoškolských učebníc. 

Je alebo bol vedúcim alebo konzultantom 64 diplomových a 54 bakalárskych prác.  

Od roku 2009 bol vymenovaný za člena skúšobných komisií pre inžinierske záverečné skúšky 

v študijných programoch hospodárska informatika I. a II. stupeň (2009/2010 – 2013/2014, 2014/2015 

– 2018/2019), umelá inteligencia II. stupeň (2010/2011 – 2014/2015), a kybernetika I. a II. stupeň 

(2010/2011 – 2014/2015, 2015/2016 – 2019/2020). 

Podieľal sa na riešení nasledujúcich vzdelávacích projektov: 

 2015-2017: KEGA 025TUKE-4/2015 – Zavedenie výučby analýzy veľkých dát 

 2011-2013: KEGA 065TUKE-4/2011 – Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky 

 2012: Innovative Education of Business Analytics for Students - IBM Faculty Award 

 2010-2013: IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí (ITMS 26220220123) 

 2005-2007: KEGA 3/3124/05 – Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-

odberateľských reťazcov 

V súčasnosti je vedúci riešiteľ nasledujúceho vzdelávacieho projektu: 

2017-2019: KEGA 005TUKE-4/2017 – Zavedenie praktickej výučby mobilných technológií 

prostredníctvom vývoja aplikácií pre inteligentné zariadenia. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Františk Babič, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti 

a má výborné predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

 

III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

 Ing. František Babič, PhD. pracuje na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty 

elektrotechniky a informatiky a na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na rôznych 

pedagogicko-výskumných pozíciách od roku 2005. Inžinierske štúdium ukončil na Technickej  

univerzite v Košiciach v roku 2005 v študijnom odbore umelá inteligencia, obhájil dizertačnú prácu 

vo vednom odbore umelá inteligencia v roku 2009. Od roku 2009 je odborným asistentom v študijnom 

odbore hospodárska informatika.  

 Vedecko-výskumná činnosť uchádzača je hlavne zameraná na metódy dolovania v dátach na 

podporu rôznych typov procesov, či už v hospodárskej praxi alebo vo výučbe. Sekundárne sa venuje 

doménam znalostného a projektového manažmentu. 

 Bol členom organizačného výboru konferencií WIKT 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 

a jedným z hlavných editorov zborníkov príspevkov z týchto konferencií. 

 Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti uchádzač ako samostatný autor alebo spoluautor 

publikoval v 1 vedeckej monografii vydanej v domácich vydavateľstvách, 2 kapitolách vo vedeckých 

monografiách vydaných v zahraničných monografiách, 3 vedeckých článkoch v karentovaných 

časopisoch (z toho 2 v zahraničných), 14 vedeckých článkoch v indexovaných nekarentovaných 

časopisoch alebo významných sériách zborníkov (indexovaných na Web of  Science alebo Scopus), 

4 vedeckých článkoch v neindexovaných nekarentovaných  časopisoch a v 58 článkoch 

prezentovaných na vedeckých konferenciách (z toho 20 na zahraničných). Podľa databáz Web of 

Science a Scopus eviduje 20 citácií v domácich alebo zahraničných časopisoch, celkový počet 

indexovaných citácií je 30. V súčasnosti je spoluautorom 1 článku zaslaného na posúdenie do 

karentovaného časopisu. 

 Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov: 

Bol vedúci riešiteľ za TUKE v medzinárodnom projekte: 
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 2011-2014: SPES – Support Patients through E-services Solutions (ERDF OP CE 3CE286P2) 

a spoluriešiteľom nasledujúcich medzinárodných alebo slovenských projektov: 

 2013-2015: Technicom – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií (ITMS 26220220182) 

 2012-2015: VEGA 1/1147/12 – Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných 

prostredníctvom informačných systémov 

 2011-2014: APVV-0208-10 – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc 

s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí (TRADI-CE) - koordinátor z FIIT 

STU v Bratislave 

 2009-2013: CE-FEI-II – Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre 

znalostné systémy (ITMS 26220120030) 

 2009-2012: CE-FEI-I – Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné 

systémy (ITMS 26220120020) 

 2010-2011: VEGA 1/0042/10 – Metódy identifikácie, anotovania, vyhľadávania, 

sprístupňovania a kompozície služieb s využitím sémantických metadát pre podporu 

vybraných typov procesov 

 2009-2011: VMSP-P-0048-09 (APVV) – Data Mining Meteo - Predpovedné a detekčné 

metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát - 

koordinátor MicroStep MIS, s.r.o. Bratislava 

 2006-2011: KP-Lab (KPP) – vytváranie kolaboratívneho systému (FP6 IST) 

 2007-2009: RPEU-0011-06 – Podpora procesov tvorby nových znalostí 

 2007-2009: VEGA 1/4074/07 – Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania 

znalostí s využitím metadát pre sémantický popis znalostí 

 2006-2008: VEGA 1/3135/06 – Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných 

distribuovaných aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne 

 2007-2009: APVV-0391-06 – Sémantická kompozícia webových a gridových služieb, 

spoločný projekt s ÚI SAV v Bratislave 

 2007-2008: RPEU-0025-06 – Rozšírenie riešenia z projektu Seamless o analytické 

a hodnotiace funkcie 

V súčasnosti sa podieľa na riešení ďalších medzinárodných alebo slovenských projektov: 

 2017-2021: COST CA16226 - Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly 

 2016-2020: COST CA15222 – European Network for cost containment and improved quality 

of health care 

 2014-2018: COST TD1405 – European Network for the Joint Evaluation of Connected Health 

Technologies (ENJECT) 

 2017-2021: APVV-16-0213 – Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát 

 2016-2019: VEGA 1/0493/16 – Metódy a modely pre analýzu prúdov dát 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej činnosti je možné konštatovať, že Ing. František Babič, PhD. má výborné predpoklady pre 

výkon funkcie docenta v odbore hospodárska informatika. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Františka Babiča, PhD.: Metódy dolovania v dátach 

na podporu rôznych typov procesov a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce 

stanoviská: 
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prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.: Skúmaná problematika je vysoko aktuálna a patrí v súčasnej 

dobe k oblastiam záujmu v oblasti teórie a nadväzne aj praxe. Práca je rozvrhnutá do piatich kapitol, 

v ktorých autor charakterizuje problematiku, analyzuje skúmanú oblasť a prezentuje svoje teoretické 

a praktické výsledky. V každej kapitole je uvedené kritické zhodnotenie existujúceho stavu 

problematiky popisovanej doménovej oblasti. Téma práce je určite aktuálna aj vzhľadom k potrebe 

efektívneho získavania znalostí z množstva dát, ktoré sú dostupné spravidla v transakčných 

informačných systémoch. Výsledky práce vyjadrujú získané znalosti a dlhoročné skúsenosti 

výskumnej a pedagogickej práce autora v danej oblasti. Text práce je spracovaný precízne, jadro práce 

je v piatich prílohách, ktoré obsahujú najvýznamnejšie publikácie, ako výsledky výskumných aktivít 

autora, ktoré sú publikované v kvalitných časopisoch alebo v zborníkoch, kde prešli náročným 

recenzným konaním. 

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.: Predložená habilitačná práca sa zaoberá oblasťou dolovania 

v dátach. Súčasťou práce je niekoľko príloh: publikačná činnosť autora, jeho výskumné projekty a tiež 

päť najhodnotnejších publikácií. O aktuálnosti zvolenej témy niet pochýb – v súčasnosti sme svedkami 

veľkého rozmachu dátovej analytiky, je aktuálnym predmetom skúmania v informatike a jej vplyv 

pozorujeme takmer vo všetkých oblastiach nášho života. Autor v práci predstavuje svoj prínos 

v oblasti dolovania v dátach v troch tematických oblastiach: v procesoch tvorby nových znalostí 

(vo výučbe, resp. vo výskume), v diagnostických procesoch v medicíne a v možnostiach podpory 

rozhodovania v hospodárskej praxi. Jednotiacim prvkom prístupov opísaných v habilitačnej práci je 

kombinácia dolovania znalostí a systémov na podporu rozhodovacích procesov v jednotlivých 

tematických oblastiach. Autor poňal problematiku znalostí v širšom kontexte – venoval sa procesom 

tvorby nových znalostí aj reprezentácii doménových znalostí a ich aplikácii v procese dátovej analýzy. 

Práve tento aspekt je z pohľadu rozvoja oblasti veľmi cenný, lebo viaceré súčasné prístupy skúmania 

dátovej vedy poukazujú na dôležitosť znalostného prístupu. Dr. Babič má veľmi dobrý nadhľad 

v oblasti dátovej analytiky a dokáže navrhovať netriviálne riešenia problémov. Celkovo predložená 

práca svedčí o tom, že uchádzač je erudovaným a skúseným odborníkom vo výskume aj 

v pedagogickej práci. Kritérium vedeckých prác v zborníkoch z konferencií uchádzač výrazne 

prekračuje, čo svedčí o jeho prijatí vedeckou komunitou doma aj v zahraničí. Podieľal sa na tvorbe 

jednej monografie a dvoch vysokoškolských učebníc. Je aktívny v projektovej činnosti, kde okrem 

odborných príspevkov prispieva aj svojimi výbornými manažérskymi schopnosťami.  

doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA: Predložená habilitačná práca sa zaoberá aplikačnou 

rovinou oblasti dolovania v dátach a je založená na predstavení piatich vybraných publikačných 

výsledkov autora (prílohy A-E) a zjednocujúcim komentárom, ktorý vybrané publikácie dáva 

do kontextu a vzájomnej súvislosti v rámci výskumnej práce autora. Vybrané články dosahujú 

výbornú úroveň kvality a boli publikované v prestížnych časopisoch indexovaných jak v databáze 

Web of Science, tak databáze Scopus. V súčasnej dobe majú tiež citačnú odozvu. Táto skutočnosť 

odráža kvalitu autora habilitačnej práce, ktorý má v databáze Scopus H-index 6 založený na celkom 

110 citáciách na 43 indexovaných prác a v databáze Web of Science H-index 5 založený na celkom 70 

citáciách na 32 indexovaných prác. Z pohľadu výskumnej činnosti sú tieto hodnoty viac než 

dostatočné pre uchádzača o vedecko-pedagogický titul docenta. Habilitačná práca spĺňa požiadavky čo 

sa týka jej formy aj obsahu. Štruktúra práce je tiež vhodne zvolená a prezentované výsledky sú 

popísané čitateľne a zrozumiteľne. Považujem túto prácu za kvalitnú, dobre spracovanú a veľmi 

podnetnú. 

   

  Na základe habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-

výskumnej činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že 

Ing. František Babič, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať 

najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. 
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Všetci oponenti odporúčali udeliť Ing. Františkovi Babičovi, PhD. titul docent v odbore hospodárska 

informatika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. František Babič, PhD. sa v rámci svojej habilitačnej prednášky na tému Metódy dolovania 

v dátach na podporu rôznych typov procesov venoval multidisciplinárne oblasti, ktorej hlavným 

cieľom je zo vstupnej dátovej sady extrahovať nové, zaujímavé a použiteľné znalosti. Na úvod 

predstavil základné teoretické východiská svojej práce a metodológiu CRISP-DM, ktorá predstavuje 

najpoužívanejší procesný model na organizáciu analytických projektov. Následne túto metodológiu 

aplikoval na 3 aplikačné oblasti, konkrétne procesy tvorby nových znalostí vo výučbe, podpora 

medicínskej diagnostiky a rozhodovacie procesy v hospodárskej praxi. V prvom prípade prezentoval 

SECI model ako základný model štyroch znalostných procesov. Následne sa venoval procesu tvorby 

nových znalostí založenom na trialogickom učení, na reprezentáciu ktorého používal procesnú 

ontológiu ako súčasť modelu komplexného virtuálneho systému na podporu výučby. Na základe 

historických dát z tohto systému ilustroval možnosti využitia projekcie na časovú os a extrakcie 

vzorov správania používateľov, najčastejšie študentov. Potom sa venoval oblasti podpory medicínskej 

diagnostiky, kde v jednotlivých fázach metodológie CRISP-DM popisoval použité metódy, motiváciu, 

dosiahnuté výsledky a ich použitie v praxi vo forme komplexného systému na podporu rozhodovania 

v klinickej praxi alebo ako množinu znalostí pre doménového experta – lekára. V rámci časti 

rozhodovacie procesy v hospodárskej praxi habilitant prezentoval dve prípadové štúdie, kde prvá 

popisovala dolovanie v meteorologických dátach za účelom predikcie hmly alebo nízkej oblačnosti na 

letisku; druhá sa venovala problematike bezpečnosti na cestách, t.j. extrakcii kľúčových faktorov 

ovplyvňujúcich dopravné nehody. Záver prednášky habilitant venoval ďalšiemu smerovaniu svojho 

výskumu. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce reagoval na posudky oponentov a odpovedal na položené 

otázky.  

 

VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Metódy 

dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods.6 vyššie citovaného zákona ďalej konštatuje, že 

Ing. František Babič, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE 

v študijnom odbore hospodárska informatika 

b) svojimi vedeckými  prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti ako samostatný autor alebo spoluautor 

publikoval jednu vedeckú monografiu vydanú v domácich vydavateľstvách, 2 kapitoly 

vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 3 vedecké 

články v karentovaných časopisoch (z toho 2 v zahraničných), 14 vedeckých článkov 

v indexovaných nekarentovaných časopisoch alebo významných sériách zborníkov 

(registrované v databázach Web of Science a/alebo Scopus), 4 vedecké články 
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v neindexovaných nekarentovaných časopisoch a 58 článkov prezentovaných 

na vedeckých konferenciách (z toho 20 na zahraničných). Podľa databáz Web of Science 

a Scopus eviduje 20 citácií v domácich alebo zahraničných časopisoch, celkový počet 

indexovaných citácií je 30. V súčasnosti je spoluautorom 1 článku zaslaného na 

posúdenie do karentovaného časopisu. 

c) je v danom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, spolupracuje s univerzitným 

prostredím na Slovensku i v zahraničí.  

 

 

 

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyššie citovanej vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť Ing. Františkovi Babičovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

9.2.10 hospodárska informatika 

 

 

V Košiciach  20.09.2018 

 

 habilitačná komisia : 

 

Predseda: 

prof. Ing. Ján Paralič, PhD. v. r.     

 

Členovia: 

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  v. r.    

 

 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. v. r.   


