
 

Vymenúvacie konanie : 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 4 ods. 10, § 5a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z.   

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Milan Čertík 

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

 
doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia 1962 

Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie 01. 04.2019 

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

 
Konanie prerušené nebolo 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f) Zoznam publikovaných vedeckých prác 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

CHTF SVŠT, 1985, Ing. 
CHTF STU, 1992, PhD. 
FCHPT STU,  2002, doc. 
 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

06/2000 - doteraz    Ústav biotechnológie, Fakulta 
chemickej a potravinárskej technológie, STU, 
Bratislava 
02/1996 - 08/1996   Katedra biochemickej 
technológie, Chemickotechnologická fakulta, STU, 
Bratislava  
10/1986 - 01/1996   Výskumný ústav gerontológie, 
Malacky  
08/1985 - 09/1986   Biotika, Slovenská Ľupča 
 

Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní Biotechnológie 

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

ABC  – 9 
ACC  – 2 
ADC  – 97 
ADD  – 9 
ADM – 14 
ADN  – 5 
ADE   – 4 
ADF   – 18 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Citácie SCI: 1030, Citácie knižné: 80, h-index: 21 

Názov odboru habilitačného konania a 
inauguračného konania, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje 

 
Biotechnológie 

Téma inauguračnej prednášky Biotechnologická produkcia bioaktívnych lipofilných 

látok. 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľko z nich štúdium ku dňu 
vyhotovenia životopisu riadne skončili 

 
Školení – 3 
Ukončení - 9 

Údaje o oponentoch , meno a priezvisko, 
akademický titul a vedecko-pedagogický titul 
alebo umelecko-pedagogický titul 

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., VÚŽV, NPPC Nitra 
Ing. Zdena Sulová, DrSc., SAV, BA 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., PriF UK 

  

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/Zoznam_prac._Certik.pdf


Oponentské posudky prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. 
Ing. Zdena Sulová, DrSc. 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním 
schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za 
profesora v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania alebo neschváliť návrh na 
vymenovanie uchádzača za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania 

Správa IK  

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh 
na vymenovanie profesora a to v rozsahu  meno , 
a priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické 
tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-
pedagogické a  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, ktorej je fakulta súčasťou uvádza sa 
aj názov zamestnávateľa tohto člena. 

Vedecká rada FCHPT 

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

Uznesenie č. 11/10/2019  
Vedecká rada FCHPT STU prerokovala a tajným hlasovaním 
schválila predložený návrh na vymenovanie doc. Ing. Milana 
Čertíka, PhD. za profesora v odbore  habilitačného konania 
a inauguračného konania biotechnológie všetkými hlasmi.  

 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, 
ktorá o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina zo zasadnutia VR FCHPT 14.05. 2019 
Originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu 
u tajomníčky VR STU.  
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
 

Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania Konanie pokračovalo 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej 
prednášky  

08. 10. 2019 o 13,00 na FCHPT STU v Bratislave, v 
zasadacej miestnosti VR, č. dv. 154, 1. posch., blok C 

Zloženie Vedeckej rady STU, ktorá 
prerokovala  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. 

VR STU 

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

Prezenčná listina VR STU  
Originál prezenčnej listiny je uložený a k nahliadnutiu u 
tajomníčky VR STU. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa 
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

  

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/prof._Chrenek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/Ing._Sulova.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/prof._Kollarova.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/Stanovisko_IK.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4357
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/PL_VR_14.05._.2019.pdf
https://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/VR_STU_Prezencna_listina_21_10_2019.pdf


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

Záverečný protokol  

Kontaktná adresa  inauguranta Opletalova 25, 841 07 Bratislava 
e-mail: milan.certik@stuba.sk 
Tel.: 02-59325491, Mobil: 0917-669410 

 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Certik/Zaverecny_protokol_21.10.2019_doc._Certik.pdf
mailto:milan.certik@stuba.sk

