
 

Inauguračné konanie 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 Ľubomír Švorc  

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

doc. Ing., PhD. 

Rok narodenia 1983 

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za 
profesora 

5. 1. 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.: 2001-2004 - FCHPT STU v BA,  
odbor: Chemickotechnologický 
 

Ing.: 2004-2006  - Ústav analytickej chémie FCHPT STU 
v BA, odbor: Technická chémia 
 

PhD.: 2006-2009 - Ústav analytickej chémie FCHPT STU 
v BA, program: Analytická chémia 
 

Doc.: 2015 - FCHPT STU v Bratislave 

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

2006-2009: interný doktorand na Ústave analytickej 
chémie FCHPT STU v Bratislave 
 

2009-2013: vedecko-výskumný pracovník IIb na Ústave 
analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave 
 

Od 2013: samostatný vedecko-výskumný pracovník IIa na 
Ústave analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave 
 

2013 (jún – november):  
vedeckovýskumný pobyt na Karl-Franzens univerzite v 
Grazi v rámci bilaterálneho programu „Akcia: Rakúsko – 
Slovensko“ 
 

Od 2014: priznanie školiaceho práva na PhD. na FCHPT 
STU 
 

2014 (október - november):  
vedeckovýskumný pobyt na Porúrskej univerzite v 
Bochume v rámci DAAD 
 

2015 (apríl)-doteraz: funkčné miesto docent na Ústave 
analytickej chémie FCHPT STU  
 

2017 (september)-doteraz: čiastočný úväzok na Katedre 
chémie FPV UMB v Banskej Bystrici 

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


Údaje o odbornom alebo o umeleckom 
zameraní 

Analytická chémia; Elektroanalytická chémia; Moderné 
elektroanalytické metódy; Vývoj a aplikácia nových  
a pokročilých elektrochemických (bio)senzorov 

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 

ADC: 110, ADD: 4, ADE: 3, ADF: 8,  
ADM: 5, ADN: 3, AEC: 3, AED: 4, AFB: 1, AFC: 17, AFD: 26, 
AFE: 4, AFF: 2,  
AFG: 14, AFH: 51, AFL: 3, BCI: 2, BEE: 3, BEF: 7, BFA: 10, 
FAI: 1 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu Celkový počet citácií (bez autocitácií):  
1606 SCI, 154 iné 
H-index: 26 (WoS/Scopus) 

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

Analytická chémia  

Téma inauguračnej prednášky Bórom dopovaný diamant ako perspektívny 

elektrochemický senzor pri riešení úloh farmaceutickej, 

klinickej, potravinárskej a environmentálnej stopovej 

analýzy.  

 

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

spolu 6 
3 
3 

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

Predseda: 
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc., ÚACH FCHPT STU v BA  
Členovia: 
prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., PriF UK v BA   
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., PriF MU Brno, CZ 
prof. Ing. Peter Tomčík, PhD., PdF KU v RK 
Oponenti: 
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc., PriF UPJŠ v KE  
prof., RNDr. Juraj Ševčík, PhD., PriF UP v Olomovci, CZ 
Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV, BA  
 

Oponentské posudky Prof. Bazeľ 
Prof. Ševčík 
DrSc. Tkáč 

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 

Prezenčná listina VR FCHPT zo dňa 20.4.2021 
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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. 

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

 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej 
rady, ktorá o žiadosti rozhodovala 

prezenčná listina VR fakulty  
 

Dátum a dôvod skončenia inauguračného 
konania 

 

Dátum, čas a miesto konania inauguračnej 
prednášky  

 

20. apríla 2021 o 13,00 hod. - online formou, link pre verejnosť 
s možnosťou sledovania a zapojenia sa do inauguračnej 
prednášky bude 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  
 

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 Pažitná 1014/15, 926 01 Sereď 
lubomir.svorc@stuba.sk 
mobil: +421904 409 426 
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