
 

Inauguračné konanie  
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Tomáš Mackuľak 

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

doc., Ing., PhD. 

Rok narodenia 1982 

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za 
profesora 

12.11.2021 

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

 

Zoznam prác §5 ods.2 písm. f) Zoznam prác 

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

Bc.: 2001-2005 - FCHPT STU v Bratislave 

odbor: Chemické technológie 

Ing.: 2005-2007 - FCHPT STU v Bratislave 

odbor: Chémia a technológia životného 

prostredia 

PhD.: 2007-2011 - FCHPT STU 

v Bratislave 

odbor: Chemické inžinierstvo 

  

Vedecko-výskumný pracovník II.B:  do 

2015-FCHPT STU v Bratislave 

 

Vedecko-výskumný pracovník II.A: 2015-

FCHPT STU v Bratislave 

Doc.: 2016 - FCHPT STU v Bratislave 

odbor: Chemické technológie 

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

2007-2011 interný doktorand na Ústave 

Chemického a environmentálneho 

inžinierstva FCHPT STU BA 

 

Do 2015 Vedecko-výskumný pracovník II.B 

FCHPT STU v Bratislave 

Od 2015 Vedecko-výskumný pracovník 

II.A: 2015-FCHPT STU v Bratislave 

 

Od 2016 priznanie školiaceho práva na 

PhD. na FCHPT STU BA  

 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Zoznam_uchadzacovych_povodnych_publikovanych_vedeckych_prac.pdf


2018- súčasnosť docent na Ústave 

chemického a environmentálneho 

inžinierstva FCHPT STU BA 
 

Ústav chemického a environmentálneho 

inžinierstva FCHPT STU BA: 

- Processes Technologies Atmosphere 

Protection (prednášky + garant)) 

- Procesy a technológie čistenia 

priemyselných odpadových vôd 

(prednáška) 

- Základy ekológie a environmentalistiky 

(prednášky – externí/interní)  

- Laboratórium z environmentálneho 

inžinierstva 3 (laboratórne cvičenia + 

garant) 

- Základy ekológie a environmentalistiky 

N429Z0_4B (garant) 

- Environmentalistika 429E2_4I   

(prednášky + garant) 

- Chemické a biologické bojové zlúčeniny 

a výbušniny N429C0_4B (prednášky 

+garant) 

- Drogy, jedy a lieky – história, medicína a 

životné prostredie N429D0_4B 

(prednášky + garant) 

- Nanomateriály pre medicínu N429N0_ 

(prednášky + garant) 

- Procesy a technológie čistenia 

priemyselných odpadových vôd 

(semináre) 

- Laboratórium z environmentálneho 

inžinierstva 1 (laboratórne cvičenia) 

- Laboratórium z environmentálneho 

inžinierstva 2 (laboratórne cvičenia) 

- Rizikové vlastnosti látok 

 

Anorganická technológia:  

- Alternatívne zdroje energie (prednášky) 
 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom 
zameraní 

Environmentálne technológie a monitoring 

životného prostredia 

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 

AAB: 4, ACB:7, ACC: 1, ADC: 57,  

ADD: 8, ADE: 18, ADF: 5, ADM: 3,  

ADN: 8, AEC: 2, AED: 5, AFA: 1, AFC: 

28, AFD: 147, AFE: 3, AFG: 17, AFH: 44, 

AFK: 2, AFL: 1, AGI: 4, BAB: 1, BCK: 1, 

BEE: 34, BEF: 20, BFA: 7, GII: 2  



Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu Celkový počet citácií (bez autocitácií): 

XY SCI, XY iné: 530 

H-index: (WoS/Scopus) HI = 17 

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

Chemické technológie 

Téma inauguračnej prednášky Odpadové vody ako zdroj informácií 
o zdravotnom stave populácie a potreba ich 
účinného čistenia 

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

8 školených 
2 ukončených 

Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej 
komisie (podľa §7 Vyhlášky) meno 
a priezvisko, akademický titul a vedecko-
pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul, pracovisko pričom 
vyznačí, ktorý z nich je 

a) zamestnancom vysokej školy , na 
ktorej sa inaugurácia uskutočňuje 

b) je zahraničným odborníkom 
c) pôsobí na vysokej škole vo funkcii 

profesora 

Predseda: 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
ÚCHEI FCHPT STU v Bratislave 
odbor: chemické technológie 
Členovia: 
prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. 
Technická univerzita Zvolen 
odbor: environmentálne inžinierstvo 
prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. 
Česká zemědělská univerzita v Prahe, CZ 
odbor: aplikovaná zoológia 
zahraničný odborník 
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 
odbor: fyzikálna chémia 
Oponenti: 
prof. Ing. Petr Hlavínek, PhD. 
Stavebná fakulta VUT, Brno, CZ 
odbor: vodní stavby a vodní hospodářství 
zahraničný odborník 
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 
Akademie věd České republiky, CZ 
odbor: lekárska chémia a biochémia 
zahraničný odborník 
prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, 
Strojnícka fakulta TU, Košice 
odbor: bezpečnosť a požiarna ochrana 

Oponentské posudky prof. Ing. Petr Hlavínek, PhD., Stavebná fakulta 
VUT, Brno, CZ 

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D., AV ČR, CZ 
prof. Ing. Milan Oravec, PhD., SjF TU, Košice 

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

stanovisko 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/posudok_prof._Hlavinek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/posudok_prof._Navratil.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/posudok_prof._Oravec.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Sprava_IK_Mackulak_prof._Drtil.pdf


neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača 
za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania 

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 §6 ods.2 Vyhlášky 

výpis uznesenia VR fakulty 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti rozhodovala 

prezenčná listina VR fakulty 

originál prezenčnej listiny je uložený 
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 

 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej 
prednášky  

 

22.3.2022 o 13.00 online formou, link pre 
verejnosť s možnosťou sledovania a zapojenia 
sa do inauguračnej prednášky bol zverejnený na 
webovom sídle FCHPT STU, v záložke Habilitácie 
a inaugurácie – obhajoby online 

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 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Prezencna_listina_hlasujucich_clenov_VR_24.5.2022.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Uznesenie_doc._Mackulak.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Prezencna_listina_VR_30_11_2021.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Prezencna_listina_20_6_22_doplnena.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Prezencna_listina_20_6_22.pdf


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 §6 ods.6 Vyhlášky 

výpis uznesenia VR STU 

Kontaktná adresa  inauguranta Radošovce 389, 908 63,okr. Skalica, 

Slovensko 

Telefonický kontakt: +421 917 268 270 

email: tmackulak@gmail.com 

 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Mackulak/Zaverecny_protokol_20_6_22_doc_Mackulak.pdf
mailto:tmackulak@gmail.com

