
 

§76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách 

Vymenúvacie konanie 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko Mária Lucká, rod. Lucká 

Akademické tituly, vedecko-
pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké 
hodnosti 

 
doc. RNDr. PhD. 

Rok narodenia 1952 

Dátum doručenia žiadosti 
o vymenovanie za profesora 

13. 3. 2018 

Dátum, od ktorého je vymenúvacie 
konanie prerušené a lehotu, v ktorej 
majú byť odstránené nedostatky 
žiadosti 

 

 - 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f) 
 

Zoznam publikácii  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 

Od - do 1970 – 1975 

Názov získanej kvalifikácie Ukončenie s vyznamenaním 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti Matematika, špecializácia numerická matematika 

Názov a typ organizácie    poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

magisterské 

Od - do 1976 

Názov získanej kvalifikácie RNDr. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti Numerická matematika, „Numerické riešenie okrajových 
úloh na nekonečnom intervale“ 

Názov a typ organizácie    poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave  

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

Rigorózna skúška 

Od - do 1995 -1997 

Názov získanej kvalifikácie PhD. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti odbor 26-17-9 Výpočtová technika, „Rýchle algoritmy a ich 
aplikácie na paralelných  počítačových systémoch typu 
SIMD“  

Názov a typ organizácie    poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Ústav technickej kybernetiky SAV, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, STU v Bratislave 

http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/priloha6_publikacie-ohlasy_mlucka.pdf


Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

PhD. 

Od - do 2003 

Názov získanej kvalifikácie docent 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti odbor 9.1.9 Aplikovaná matematika, „Riešenie veľkých 
matematických úloh na paralelných počítačoch". 

Názov a typ organizácie    poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Fakulta elektrotechniky a informatiky,  STU v Bratislave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

docent 

Priebeh zamestnaní  

Od - do  - 1975 - 1998 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie odborný asistent, samostatný odborný vedecký pracovník, 
vedúci oddelenia  

Hlavné činnosti a zodpovednosť - Výskum v oblasti návrhu a implementácie efektívnych 
paralelných algoritmov 

- Paralelné počítačové systémy 
- Tvorba softvérového vybavenia pre paralelný 

počítačový systém typu SIMD 
- Vedenie projektov 

Vedenie oddelenia 

Názov a adresa zamestnávateľa Ústav technickej kybernetiky, SAV 

Ústav teórie riadenia a robotiky, SAV 

Od - do  - 1998 - 2013 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vysokoškolský učiteľ, mimoriadny profesor, docent 

čiastočný úväzok od 1.1.2013 – 30.6.2013 

Hlavné činnosti a zodpovednosť - garant predmetov Matematická analýza, Numerická 
matematika 

- garant bakalárskeho štúdia učiteľského štúdia 
informatiky v kombinácii 2004 - 2007 

- garant magisterského štúdia učiteľského štúdia 
informatiky v kombinácii 2009 - august 2012 

- vedenie Katedry matematiky a informatiky 
- predseda akademického senátu Trnavskej univerzity 

2002 – 2005 
- predseda akademického senátu Pedagogickej fakulty 

Trnavskej univerzity 2002 – 2006 

vedúci viacerých výskumných projektov 

Názov a adresa zamestnávateľa Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave , 918 43 
Trnava, Priemyselná 4 

Od - do  2000 - 2008 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Výskumný pracovník na viacerých výskumných projektoch, 
50% úväzok  



Hlavné činnosti a zodpovednosť Výskum v oblasti paralelných počítačov a distribuovaných 
systémov, algoritmov  

Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita Viedeň, Faculty of Computer Science, Research 
Group Scientific Computing 

Od - do  - September 2011 - doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie docent 

Hlavné činnosti a zodpovednosť garant  študijných programy Informačná bezpečnosť Bc, 
Softvérové inžinierstvo Ing., Inteligentné softvérové 
systémy, Ing.  
- predmetov ÚMA a ÚMZI v 4ročnom bakalárskom 

štúdiu informatiky 
- garant predmetu Analýza a zložitosť algoritmov 
- člen odborovej komisie študijného odboru 9.2.9 

Aplikovaná informatika 
- člen vedeckej rady FIIT STU  
člen Edičnej rady FIIT STU  

Názov a adresa zamestnávateľa Fakulta informatiky a informačných technológií STU, 
Bratislava, Ilkovičova 3 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Stavebná fakulta STU 1976-1977 
Matematika, cvičenia 1.ročník, externe 
Ekonomická univerzita 1979-1988, externe, nepravidelne 
Matematika, cvičenia 1.ročník 
Pedagogická fakulta 
Základy informatiky (seminár) 
Matematika pre fyzikov (prednášky, cvičenia) 
Matematická analýza 1 (prednášky, cvičenia) 
Matematická analýza 2 (prednášky, cvičenia) 
Matematická analýza 3 (prednášky, cvičenia) 
Numerická matematika 1 (prednášky, cvičenia) 
Numerická matematika 2 (prednášky, cvičenia) 
Elementárna matematika 1 (prednášky, cvičenia) 
Elementárna matematika 2 (prednášky, cvičenia) 
Fakulta informatiky a informačných technológií 
Analýza a zložitosť algoritmov (prednášky, cvičenia) 
Pravdepodobnosť a štatistika (cvičenia) 
Úvod do matematickej analýzy (prednášky, cvičenia) 
Úvod do matematických základov informatiky (prednášky, 
cvičenia) 
Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 9.2.9 Aplikovaná 
informatika  
Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 9.2.6 Informačné 
systémy  
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 
Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 9.2.9 Aplikovaná 
informatika  
Člen odborovej komisie študijného odboru 9.2.9 
Aplikovaná informatika 
 



Priebeh inauguračného konania  

Údaje o oponentoch a členoch 
inauguračnej komisie, meno a 
priezvisko, akademický titul a vedecko 
-pedagogický titul alebo umelecko 
-pedagogický titul, pracovisko 
 

Predseda: 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. FIIT STU Bratislava 
Členovia:   
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK Bratislava 
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT Praha 
Univ. Prof. Dr. Marian Vajteršic, Universität Salzburg 
Oponenti:   
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI Žilinská univerzita 
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., FEI TU Košice 
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita 
Plzeň 
 

Oponentské posudky prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI Žilinská univerzita (pdf) 
prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., FEI TU Košice (pdf) 
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita 
Plzeň (pdf) 

Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá 
prerokovala   návrh na vymenovanie 

Zloženie Vedeckej rady STU (pdf) 

Vedenie tímu ľudí:  Vedúca katedry Matematiky a informatiky na PdF TU 
v Trnave v rokoch 1999 – 2007. 
Predsedníčka akademického senátu PdF TU v Trnave 2002 
– 2006. 
Predsedníčka akademického senátu TU v Trnave v rokoch 
2002 – 2005. 
Vedenie riešiteľských kolektívov  výskumných projektov: 7 
Vedenie Krajskej komisie pre MO v Trnave 
Vedenie Krajskej komisie pre olympiádu v informatike v 
Trnave 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 456/2012 Z. z.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

Zoznam publikácii 
 
 
 
 
2 

Ohlasy na vedeckú prácu Príloha 6 - Zoznam publikácii 

Názov študijného odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje  
 

Aplikovaná informatika 

Počet doktorandov:  
školených 
po dizertačnej skúške  
ukončených 
 

 
5  
2 
1 

Členstvo v medzinárodných 
profesijných/vedeckých organizáciách:   

ACM, IEEE 

Téma inauguračnej prednášky Paralelné spracovanie údajov a jeho význam pri riešení 
veľkých úloh vedy a techniky 

http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/oponentsky-posudok-IK-lucka_matiasko.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/oponentsky-posudok-IK-lucka_novitzka.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/oponentsky-posudok-IK-lucka_safarik.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/oponentsky-posudok-IK-lucka_safarik.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/Zlozenie-vr-stu_IK-lucka.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/priloha6_publikacie-ohlasy_mlucka.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/priloha6_publikacie-ohlasy_mlucka.pdf


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. 

Prezenčná listina zo zasadnutia 
Vedeckej rady STU, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

Prezenčná listina (pdf) 

Rozhodnutie Vedeckej rady STU, 
vrátane jeho odôvodnenia. Ak sa 
vypracúva, a lehotu na prípadné 
opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 
ods.2 

Protokol Vedeckej rady STU (pdf) 

Dátum a dôvod skončenia 
vymenúvacieho konania 

27. marca 2019 udelením titulu profesor prezidentom SR 

Dátum, čas a miesto konania 
inauguračnej prednášky 
§4 ods.10 

2. októbra 2018 o 11.00 hod., FIIT STU v Bratislave, 
Ilkovičova ul. č. 2, miestnosť č. 2.06 

Kontaktná adresa Tupolevova 5, 851 01 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy v priložených dokumentoch sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11 a nasl. 

Občianskeho zákonníka 

http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/prezencna-listina-vr-stu_bez-podp_IK-lucka.pdf
http://www.fiit.stuba.sk/buxus/docs/dokumenty_studium/inauguracne-konania/zaverecny-protokol-vr-stu_IK-lucka.pdf

