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Radosuav Patuen
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Ing., PhD.
Akademické titul, vedecko-pedagogické

titul, tmeuecko-pedagogické titul, vedecké
hodnost
Rok narodenia
Dáitm dortčenia žiadost o habiuiiačné
konanie
Údaje o vlsokoškouskom vzdeuaní, ďaušom
akademickom rasie a absouvovanom ďaušom
vzdeuávaní

1984
12.5.2017
2006, Bc., Poiravinárska iechnouógia a
bioiechnouógia, FCHPT STU v Bratsuave
2008, Ing., Chemické inžiniersivo a riadenie
procesov, FCHPT STU v Bratsuave
2012, PhD., Atiomatzácia, FCHPT STU v
Bratsuave

Údaje o priebeht zamesinaní a priebeht
pedagogickej činnost pracovisko/predmeil)

FCHPT STU v Bratsuave / Laboraiórne cvičenia zo
zákuadov atiomatzácie / 2009
FCHPT STU v Bratsuave / Iniegrované riadenie v
procesnom priemlsue / 2009
FCHPT STU v Bratsuave / Prediktvne riadenie /
2010
FCHPT STU v Bratsuave / Informatzácia a
priemlseuné informačné slsiéml II / 2010
FCHPT STU v Bratsuave / Operačné slsiéml /
2011
Technische Universiiäi Dorimtnd / Baich Process
Operatons / 2013 – 2016
Technische Universiiäi Dorimtnd / Process
Optmizaton / 2013 – 2016
Technische Universiiäi Dorimtnd / Inirodtcton
io Process Dlnamics and Conirou / 2013 – 2017

Údaje o odbornom auebo o tmeueckom
zameraní
Údaje o ptbuikačnej činnost
AAB ap.)

Technische Universiiäi Dorimtnd / Process
Performance Optmizaton / 2013 – 2017
Riadenie procesov
1. monografa
kaiegória AAA - počei AH: 11

1. monografa
2. tčebnica
3. skripiá

2. Pôvodné vedecké práce v zahraničných a
domácich kareniovaných CC) časopisoch
kaiegória ADC - počei: 11
3. Pôvodné vedecké práce v osiainých
zahraničných a domácich časopisoch
kaiegórie ADE a ADF - počei: 4
4. Pôvodné vedecké práce v zahraničných a
domácich recenzovaných nekonferenčných
zborníkoch, monografách kaiegórie AEC a AED počei: 3
5. Ptbuikované pozvané príspevkl v zborníkoch zo
zahraničných a domácich vedeckých konferencií
kaiegória AFA a AFB - počei: 2
6. Ptbuikované príspevkl v zborníkoch zo
zahraničných a domácich vedeckých konferencií
kaiegórie AFC a AFD - počei: 38
7. Absirakil pozvaných a osiainých príspevkov zo
zahraničných a domácich vedeckých konferencií,
kioré vlšui v konferenčnom zborníkt
kaiegórie AFE, AFF a AFG, AFH - počei: 6

Ohuasl na vedeckú/ tmeueckú práct
Názov šitdijného odbort, v kiorom sa
konanie tsktiočňtje
Téma habiuiiačnej práce
Údaje o oponenioch HP a čuenoch
habiuiiačnej komisie, meno a priezvisko,
akademický titu a vedecko-pedagogický titu
auebo tmeuecko-pedagogický titu,
pracovisko

27 SCI ciiácií, 23 iných ciiácií
5.2.14 Atiomatzácia
Optmáuna prevádzka membránových
separačných procesov
redseda:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
pôsobisko: FCHPT STU, Bratsuava
profesor v odbore Atiomatzácia
Členovia:
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
pôsobisko: Technická tniverziia v Košiciach
Faktuia baníciva, ekouógie, riadenia
a geoiechnouógií, profesor v odbore Riadenia
procesov získavania a spracovania strovín
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
pôsobisko: Univerziia Tomáše Bat ve Zuíně, CZ
Faktuia apuikované informatkl, profesor v odbore
Technická klbernetka

Oponeniské postdkl

Oponent:
prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
pôsobisko: České vlsoké tčení iechnické v Praze,
CZ, Kaiedra řídicí iechnikl, Faktuia
euekiroiechnická, profesor v odbore Technická
klbernetka
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
pôsobisko: Faktuia euekiroiechnikl a informatkl
STU v Bratsuave, doceni v odbore Klbernetka
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
pôsobisko: Technická tniverziia Osirava, CZ,
Vlsoká škoua báňská, Faktuia euekiroiechnikl
a informatkl, Osirava, profesorka v odbore
Řízení sirojů a procesů
prof. RNDr. Sergej Čeuikovský, CSc.
doc. Ing. Auena Kozáková, PhD.
prof. Ing. Miutše Víiečková, CSc.

Návrh habiuiiačnej komisie s odporúčaním
tdeuiť/netdeuiť titu doceni v odbore
Zuoženie vedeckej radl, kiorá prerokovaua
návrh na tdeuenie titut „doceni“, meno a
priezvisko, akademický titu a vedeckopedagogický titu auebo tmeueckopedagogický titu, vedecké hodnost.
Ak čuen vedeckej radl vlsokej škoul nie je
čuenom akademickej obce iejio vlsokej škoul
auebo ak čuen vedeckej radl faktuil nie je
čuenom iejio vlsokej škoul tvádza sa aj názov
zamesinávaieľa iohio čuena.
Rozhodntte prísutšnej vedeckej radl,
vráiane jeho odôvodnenia, ak sa vlpracúva,
a uehoit na prípadné opäiovné preduoženie
žiadost podľa §2 ods.2
Prezenčná uistna zo zasadntta vedeckej
radl, kiorá o žiadost rozhodovaua
Dáitm, čas a miesio konania habiuiiačnej
prednáškl a dáitm, čas a miesio konania
obhajobl habiuiiačnej práce §1 ods.14

Sianovisko HK

Dáitm a dôvod skončenia habiuiiačného
konania

tdeuením titut doceni rekiorom STU s
účinnosťot od 13.12.2017

Koniakiná adresa habiuiiania

J. Dauuoša 1348/24, 925 21 Suádkovičovo
radosuav.patuen@gmaiu.com, 0904 948 393

Zuoženie VR FCHPT STU

Prezenčná uistna
14. sepiembra 2017 o 13,00 hod., miesinosť č.
641, 6. poschodie, buok B nová btdova)

