
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 

 

 

Výpis č. 3 zo Zápisnice č. 2/2022  

Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach zo dňa 06. apríla 2022 

o  udelení vedecko-pedagogického titulu docent 

RNDr. Danielovi Kleinovi, PhD. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

K bodu č. 6 

Predseda VR privítal uchádzača habilitačného konania RNDr. Daniela Kleina, PhD. zamestnanca 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty, Ústavu matematických vied. Uchádzača 
stručne predstavila predsedníčka habilitačnej komisie a členka Vedeckej rady PF, prof. RNDr. Katarína 
Cechlárová, DrSc. Predseda VR vyzval uchádzača, aby oboznámil členov VR s tézami svojej 
habilitačnej práce. V diskusii vystúpili: doc. Gallay, prof. Orosová, doc. Soták, prof. Cechlárová a prof. 
Krajči. Predseda VR požiadal prof. RNDr. Katarínu Cechlárovú, DrSc., o zhrnutie priebehu habilitačného 
konania. Na základe uvedených skutočností VR vo verejnom hlasovaní odsúhlasila: 

 

Uznesenie č. 7 
Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  b e r i e  n a  v e d o m i e  písomnú Správu habilitačnej 
komisie, podľa ktorej uchádzač RNDr. Daniel Klein, PhD. zamestnanec Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty, Ústavu matematických vied, spĺňa podmienky podľa § 76 ods. 1, 
3, 4 a 6 zákona o VŠ a kritériá  na získanie titulu  docent v odbore habilitačného a inauguračného 
konania Matematika na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte a 
konštatuje, že v celom priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o VŠ a Vyhláškou 
MŠVV a Š SR č. 246/2019 Z. z. v platnom a účinnom znení. 
 
Výsledok verejného hlasovania: Počet členov VR: 31 
Z prítomných:   23    za:      23     proti:    0   zdržali sa: 0 
 
 
Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc., oboznámila členov VR s posudkami oponentov. Habilitačná 
komisia po komplexnom zhodnotení pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti habilitanta, na základe 
jednoznačne pozitívnych oponentských posudkov na habilitačnú prácu: „Estimation and Testing in 
Multivariate Linear Models“ a po úspešnej obhajobe habilitačnej práce, ako aj na základe vysokej 
úrovne verejnej habilitačnej prednášky: „Štatistické spracovanie dvojúrovňových mnohorozmerných dát“ 
odporúča udeliť titul docent RNDr. Danielovi Kleinovi, PhD., zamestnancovi Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty, Ústavu matematických vied v odbore habilitačného 
a inauguračného konania Matematika. V neverejnej diskusii, ktorú otvoril predseda VR nikto 
z prítomných členov nevystúpil. VR v tajnom hlasovaní odsúhlasila uznesenie: 
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Uznesenie č. 8 
Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  u d e ľ u j e  vedecko-pedagogický titul docent                        
RNDr. Danielovi Kleinovi, PhD. zamestnancovi Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedeckej 
fakulty, Ústavu matematických vied v odbore habilitačného a inauguračného konania Matematika. 
 
Výsledok tajného hlasovania: Počet členov VR: 31 
Z prítomných:   23    za:      22     proti:    0   neplatný: 1 
 
 
 
 
 

V Košiciach  06. apríla  2022 
 
 
 
                          doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

                            predseda VR PF UPJŠ  
 
 
 
 
 

Zapísala: Mgr. Soňa Molnárová 


