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pôsobisko: FCHPT STU, Bratislava 
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Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním 
udeliť/neudeliť titul docent v odbore 

  Stanovisko HK 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh 
na udelenie titulu „docent“, 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. 

VR FCHPT STU 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane 
jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na 
prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa §2 
ods.2 

Uznesenie č. 1/3/2016 
Vedecká rada FCHPT STU tajným hlasovaním 
schválila predložený návrh na vymenovanie Ing. 
Tomáša Mackuľaka, PhD. za docenta v študijnom 
odbore 5.2.18 Chemické technológie všetkými 
hlasmi a poveruje predsedu VR predložiť toto 
rozhodnutie rektorovi STU 
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    14. 7. 2016 o 13.00 h na FCHPT STU v Bratislave 
    14. 7. 2016 o 14.00 h na FCHPT STU v Bratislave 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania udelením titulu docent rektorom STU 
s účinnosťou  od 14.12.2016 

 Kontaktná adresa  habilitanta Radošovce 389, PSČ 908 63, okr. Skalica 
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