
 

§76 ods. 10 zákona č. 

131/2002 Z. z. 

o vysokých školách 

Habilitačné konanie 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul 

Michal Kováč, Kováč 

Akademické tituly, vedecko-

pedagogické tituly, 

umelecko-pedagogické tituly, 

vedecké hodnosti 

Mgr., MSc., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1977, Nitra 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

2013-2017  

Master of Science (MSc.),  

Department of Computer Science 

University of Oxford, Oxford, U.K. 

študijný odbor: Software engineering 

2001–2006  

Doktor filozofie (PhD.)  

Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko 

študijný odbor: Genetika 

 

1996–2001  

Magister (Mgr.),  

Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko 

študijný odbor: Molekulárna biológia  

Priebeh zamestnaní 07/2020 – súčasnosť 

 odborný asistent a výskumný pracovník 

 Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave  

05/2014 – 07/2020 

vedúci výskumnej skupiny pre dáta science  

Institute of Medical Genetics and Pathology, 

University Hospital Basel / Lekárska fakulta 

University of Basel, Schönbeinstrasse 40, 4056 Basel,  

Švajčiarska konf. 

05/2012 – 04/2014 

odborný riešiteľ projektu RPF 223 

Roche Pharma Research and Early Development,  

Penzberg, Nemecko / Basel, Švajčiarska konfederácia  

05/2012 – 09/2016 

hosťujúci senior výskumník  

Wellcome Trust Centre for Human Genetics, University of Oxford, 

Roosevelt Drive, Headington, Oxford OX3 7BN, Oxford, U.K 

10/2010 – 04/2012 

senior výskumník  

Wellcome Trust Centre for Human Genetics, University of Oxford, 

Roosevelt Drive, Headington, Oxford OX3 7BN 

01/2007 – 04/2013 

odborný asistent  

University of Basel, Department of Biomedicine,  

Mattenstrasse 28, 4058 Basel, Švajčiarska konfederácia 



Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave: 

Prednášajúci: 

1. Objavovanie znalostí (ak. rok 2020-2021) 

 

Cvičiaci: 

1. University of Basel, Lekárska fakulta/ Tutorial for scienfitic and 

clinical reasoning, TSCR) 

2. University of Basel, Lekárska fakulta / DNA-Diagnostik, 

Themeblok “Baupläne des Lebens“ 

 

Sumár vedenia záverečných prác 

 Spolu úspešne vedených diplomových prác:   8 

- z toho prác s publikovaním vedeckých  

výstupov na konferencii/v časopise (kat. A/B):  4 

 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

Odborné záujmy: 

 Data science,  

 štatistické učenie,  

 big data, genetika,  

 onkologická genetika,  

 personalizovaná medicína  

 

Sumár ďalšej odbornej činnosti: 

 vedecké objavy, vynálezy a zlepšovacie návrhy (1) 

 riešiteľ projektov s praxou (4) 

 vedenie tímu ľudí, riadenie (4) 

 recenzovanie vedeckých (4) 

 

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie (napr. 

AAB, podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR e. 456/2012 Z. 

z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Sumárna štatistika podľa kategórie publikačnej činnosti: 
 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch 

30 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

30 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

4 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 1 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

Súčet  41 

 

 

Sumárna štatistika podľa kategorizácie publikácií A/B/C: 

Kategória A  30 

Kategória B   

Kategória C   



Súčet   30 

Zoznam publikácií 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

Sumárna štatistika podľa kategórie ohlasov: 

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované  

 v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 1625 

Súčet        1625 

Zoznam citácií 

Počet doktorandov: školených 

ukončených 

 

(neplatí pre habilitačné 

konanie)  

-- 

Názov študijného odboru, 

v ktorom sa konanie 

uskutočňuje 

Aplikovaná informatika 

Téma habilitačnej práce alebo 

inauguračnej prednášky 

Statistical learning in the domain of precision medicine 

Údaje o oponentoch, meno 

a priezvisko, akademický titul 

a vedecko-pedagogický titul 

alebo umelecko-pedagogický 

titul 

Oponenti:  

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

 doc. Ing. Ján Genči, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach 

 Dr. Silvester Czanner, Principal Lecturer – Liverpool John Moores 

University (Principal Lecturer zodpovedá funkcii profesora) 

Oponentské posudky  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského v  Bratislave 

 doc. Ing. Ján Genči, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach 

 RNDr. Silvester Czanner, PhD., Principal Lecturer – Liverpool 

John Moores University (Principal Lecturer zodpovedá funkcii 

profesora) 

Zloženie vedeckej rady, ktorá 

prerokovala  návrh na 

udelenie titulu „docent“ alebo 

návrh na vymenovanie 

profesora, meno a priezvisko, 

akademický titul a vedecko-

pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul, 

vedecké hodnosti. 

Ak člen vedeckej rady vysokej 

školy nie je členom 

akademickej obce tejto 

vysokej školy alebo ak člen 

vedeckej rady fakulty nie je 

členom tejto vysokej školy 

uvádza sa aj názov 

zamestnávateľa tohto člena. 

Zloženie Vedeckej rady FIIT STU (pdf) 

Rozhodnutie vedeckej rady po 

skončení habilitačného 

konania  

 

Ďalšie údaje o priebehu 

habilitačného konania  

 

 

https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_publikacie.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_citacie.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-turna.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-turna.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-genci.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-genci.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-czanner.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-czanner.pdf
https://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/habilitacna-praca-kovac_posudok-czanner.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/zlozenie-vr-fiit_2021-02-18.pdf


 



§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 

Z. z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. (habilitačné konanie) 

 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie alebo 

vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej 

majú byť odstránené nedostatky žiadosti 

24. 11. 2020 

 

- 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené 

a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky 

žiadosti 

 

- 

Oponenti habilitačnej práce a členovia habilitačnej 

komisie  

meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, 

vedecké hodnosti a pracovisko 

Oponenti: 

 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. – 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

 doc. Ing. Ján Genči, PhD. – Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach 

 Dr. Silvester Czanner, Principal Lecturer – 

Liverpool John Moores University 

(Principal Lecturer zodpovedá funkcii 

profesora) 

Habilitačná komisia: 

Predseda:  

 prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – Fakulta 

informatiky a informačných technológií, 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Členovia:  

 prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. – Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach 

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. – Fakulta 

elektrotechniky a informačných technológií 

Žilinská univerzita v Žiline 

Návrh habilitačnej komisie alebo inauguračnej 

komisie 

S odporúčaním udeliť/neudeliť titul docent v odbore 

alebo schváliť/neschváliť návrh na vymenovanie za 

profesora v odbore 

Stanovisko (pdf) 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho 

odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné 

opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2  

Výpis uznesenia VR (pdf) 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 

o žiadosti rozhodovala 
Prezenčná listina (pdf) 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konanie 

alebo 

vymenúvacieho konania 

udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou 

od 11. 3. 2021 

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a  

dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej 

práce §1 ods.14 

18. 2. 2021 o 11.00 hod. online: 

https://bit.ly/39GAD1u  

a následne konanie obhajoby 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky 

§4 ods.10 

 

Kontaktná adresa habilitanta: FIIT STU v Bratislave 

 

http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/stanovisko-habil-komisie_bez-podp_kovac.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/vypis-uznesenia-vr_kovac.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/habilitacne-konania/prezencka-vr-fiit_bez-podp_kovac.pdf
https://bit.ly/39GAD1u

