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Názov odboru habilitačného konania a 
inauguračného konania, v ktorom sa konanie 
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Chemické inžinierstvo 

Téma inauguračnej prednášky Termo-katalytická konverzia odpadu a biomasy  
na plynné, kvapalné a tuhé suroviny. 
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Oponentské posudky prof. Dr. Ing. Juraj Kosek 
prof. Ing. Kamila Kočí, PhD. 
Ing. Olga Šolcová, DSc. 

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. 6/11/2019  
Vedecká rada FCHPT STU prerokovala a tajným hlasovaním 
prítomných členov schválila predložený návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Jumu Haydaryho, PhD. za profesora 
v odbore  habilitačného konania a inauguračného konania 

chemické inžinierstvo väčšinou hlasov.   
 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina VR FCHPT zo dňa 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  

 

19.11.2019 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 
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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. 

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

Záverečný protokol 

Kontaktná adresa  inauguranta Homolova 35, 84102 Bratislava 
+421-2-59325252 
Juma.haydary@stuba.sk 
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