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Vedenie  

08. 02. 2021 

 

 

Informácia 

  
Predsedovia komisií pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác na funkčné obdobie 2021-2026 - 

návrh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave   
  
  

  

   

  

  

Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor 

 

Vypracoval: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

 prorektor 

 

Zdôvodnenie: Materiál je predložený na základe žiadosti predsedu SKVH zo dňa 

4.12.2020 

 

Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo materiál  
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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V súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. 

o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky č. 302/1990 Zb. uplynie obdobie 

5 rokov komisiám na obhajoby doktorských dizertačných prác vymenovaným v roku 2016. 

V tejto súvislosti sa prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda SKVH, sa obrátil na rektorov 

univerzít v SR so žiadosťou o predloženie návrhov kandidátov na predsedov komisií pre 

obhajoby doktorských dizertácií v odboroch relevantných ich univerzite. 

 

V žiadosti uvádza základné kritériá, ktoré by mali navrhovaní kandidáti spĺňať: 

- musí ísť o výraznú a rešpektovanú osobnosť vo svojom odbore, 

- kandidát musí mať titul DrSc. a môže vykonávať funkciu predsedu len v jednej komisii, 

- kandidát musí mať uzatvorený pracovný pomer na území SR, 

- vek kandidáta by mal byť nižší ako 65 rokov,  

- kandidát musí súhlasiť s návrhom na kandidovanie, 

- podľa možnosti by malo ísť o doterajšieho člena komisie pre obhajoby doktorských 

dizertácií, 

- doterajší predseda môže byť navrhnutý, ak vo funkcii pôsobí menej ako 10 rokov. 

 

Pri príprave návrhu je potrebné zvážiť aj možnosť fúzie komisií alebo ustanovenia „ad hoc“ 

komisie, ak bol počet obhajob v doterajšej komisii v uplynulom období relatívne nízky a nedá 

sa očakávať zvýšenie počtu obhajob v nasledujúcom období. 

 

Pri rovnocenných návrhoch je potrebné zohľadniť rovnomerné zastúpenie inštitúcií, regiónov 

a pohlavia. 

 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme zoznam doterajších predsedov komisií z radov 

zamestnancov STU v Bratislave a súčasne návrh predsedov predmetných komisií na nové 

funkčné obdobie. 

 

 

Chemické vedy 
-analytická chémia –010401 
-environmentálna chémia –010405 
-jadrová chémia –010408 
 
Aktuálny predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., FChPT STU v Bratislave,  
 
Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., FChPT STU v Bratislave 

 
  



  

3  

  

Chemické vedy 
-fyzikálna chémia –010404 
 
Predsedníčka stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
-prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc., FChPT STU v Bratislave 
 

Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., FChPT STU v Bratislave 

 
Chemické vedy 
-bioorganická chémia –010406 
-organická chémia –010410 
 
Predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
-prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc., FChPT STU v Bratislave 
  
Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., PF UK v Bratislave 

 
Materiálové inžinierstvo a strojárstvo 
-materiálové inžinierstvo –020600 
-náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách –020424 
-strojárstvo –020401 –020417 
 
Predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., Materiálovotechnologická fakulta STU 
návrh z prostredia mimo STU 

 
Chemické inžinierstvo a priemyselná biotechnológia 
-chémia a technológia požívatín (aj pre vodohospodárske vedy) –020502 
-potravinárska technológia –020510 
-priemyselná biotechnológia –021000 
 
Predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
bez odozvy, môže byť ešte jedno obdobie, preveriť 
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Chemické inžinierstvo 
-chemické inžinierstvo a riadenie procesov –020504 
Predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
 
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave 
 
Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., FChPT STU v Bratislave 

 
Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia) 
-architektúra a urbanizmus –020101 
-priestorové plánovanie –020104 
 
Predseda „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., Fakulta architektúry STU v Bratislave 
bez odozvy, asi môže pokračovať, preveriť 

 
Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 
-telekomunikácie –020212 
 
Predseda „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác:  
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 
bez odozvy, asi môže pokračovať, preveriť 

 
Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy a informačné a komunikačné 
technológie 
-meracia technika –020217 
-metrológia –020218 
-aplikovaná informatika –020302 
-počítačové inžinierstvo –020309 
-umelá inteligencia –020310 
-informačné systémy –020311 
-riadenie procesov –020313 
-robotika (aj pre strojárstvo) –020314 
-kybernetika –020315 
 
Predseda „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave 
 
Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., FBERG TU Košice 
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Chemické inžinierstvo a medicínske inžinierstvo 
-organická technológia a technológia palív –020505 
-technológia makromolekulových látok –020506 
-medicínske inžinierstvo –020700 
 
Predseda „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
 
Navrhovaný predseda stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác: 
Prof. Ing. Viktor Malata, DrSc., FChPT STU v Bratislave 
Prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., FChPT STU v Bratislave 

 
 
 
 


