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Zoznam prác §5 ods.2 písm. f)  

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

1997: Bc. v odbore chemická technológia, CHTF 
STU 
1999: Ing. v odbore chémia, CHTF STU 
2003:PhD. v odbore anorganická chémia, FCHPT 
STU  
2009: doc. v odbore anorganická chémia, FCHPT 
STU 

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

01/2010-doteraz - docent 
Oddelenie anorganickej chémie, Ústav 
anorganickej chémie, technológie a 
materialov, Fakulta chemickej a 
potravinárskej technógie, STU, Bratislava 
01/2006-12/2009 - odborný asistent, 
Oddelenie anorganickej chémie, Ústav 
anorganickej chémie, technológie a 
materialov, Fakulta chemickej a 
potravinárskej technógie, STU, Bratislava 
09/2002-12/2005 - odborný asistent,  
Katedra anorganickej chémie, Fakulta 
chemickej a potravinárskej technógie, STU, 
Bratislava 
Oddelenie anorganickej chémie: 
Anorganická chémia: 2005-2014,2019,2020, 
Anorganická chémia I: 2015-2018, 
Anorganická chémia II: 2005,2011-2017, 
Inorganic Chemistry: 2020,  
General and Inorganic Chemistry I: 
2007,2008, 
Inorganic Chemistry II: 2008,2009, 
Bioanorganická chémia: 2007-2011, 2014, 
2020, 



Environmentálna a bioanorganická chémia: 
2016-2020, 
Supramolekulová chémia, 2010-2020, 
Difrakčné metódy v kryštalochémii: 2015-
2020, 
Laboratórium difrakčných metód: 2015-
2020 
Laboratórne cvičenia z anorganickej 
chémie: 2007-2010,  
Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie 
I: 1999-2006,  
Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie 
II: 2000-2011 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom 
zameraní 

Anorganická chémia 

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 

ABA: 2 (5 + 4 AH) 
ACB: 1 (8 AH) 
ABD: 1 
ADC: 180 
ADD: 8 
ADM: 2 
ADN: 9 
ADF: 5 
AED: 9 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu Citácie SCI: 12361, Citácie Scopus (nie sú 
zahrnuté do SCI): 960, h-index: 21 

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

Anorganická chémia 

Téma inauguračnej prednášky Komplexy prechodných kovov pri liečbe a 
diagnostike rakoviny. 
 

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

5 
2 ukončený ako školiteľ 
 

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 

Predseda: 
prof. Ing. Marian Koman, DrSc., ÚACHTM FCHPT 
STU v BA 
Členovia: 
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., PriF UPJŠ 
v Košiciach 
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Ústav 
chémie pevných látok VŠCHT v Prahe, CZ 
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., PriF MU v Brne, CZ 
Oponenti: 
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., PriF UPJŠ 
v Košiciach 



c) pôsobí na vysokej škole vo funkcii 
profesora 

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., PriF UP 
v Olomouci, CZ 
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., PriF UK v BA 

Oponentské posudky prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., PriF UP 
v Olomouci, CZ 
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., PriF UK v BA 
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., PF UPJŠ, KE 

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 

stanovisko  

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 

výpis uznesenia VR fakulty  

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina 
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  

 

25.5.2021 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 

VR STU 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/prof._Kamenicek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/prof._Kamenicek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/prof._Noga.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/prof._Cernak.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Sprava_IK_Moncol_final.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Prezencna_listina_VR_FCHPT_25.5.2021.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Uznesenie_Moncol-1.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/PL_16.3.2021.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Prezencna_listina_VR_STU14_6_21_prof_Moncol.pdf


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. 

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 

výpis uznesenia VR STU  

Kontaktná adresa  inauguranta Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. 
Doležalová 3424/15B, 82104 Bratislava 
jan.moncol@stuba.sk 
+421 907 797894 

 

https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Prezencna_listina_VR_STU14_6_21_prof_Moncol.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/vymenuvacie_konania_a_habilitacie/Moncol/Zaverecny_protokol_Moncol.pdf

