
Priznanie práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-31150/29559-1:sekr.

Por. 

číslo
Študijný odbor  (číslo a názov)

Titul                   

(doc., prof.)

Vysoká škola, 

fakulta
Časové obmedzenie

1. 5.1.3. geodézia a kartografia doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

2.  5.1.4. pozemné stavby doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

3.
 5.1.5. inžinierske konštrukcie  a dopravné 

stavby 
doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

4.  5.1.6. vodné stavby doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

5.  5.1.7. aplikovaná mechanika doc., prof. SvF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

6.  5.2.8. stavebníctvo doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

7.  6.4.1. vodné hospodárstvo doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

8.  9.1.9. aplikovaná matematika doc., prof. SvF STU bez časového obmedzenia

9. 5.1.7. aplikovaná mechanika doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

10.  5.2.3. dopravné stroje a zariadenia doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2009 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

11.  5.2.5. časti a mechanizmy strojov                                         doc., prof. SjF STU bez časového obmedzenia

12.  5.2.7. strojárske technológie  a materiály                        doc., prof. SjF STU bez časového obmedzenia

13.  5.2.14. automatizácia doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

14.  5.2.16. mechatronika doc., prof. SjF STU bez časového obmedzenia

15.  5.2.29. energetika doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov
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16.  5.2.49. procesná technika            doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

17.  5.2.55. metrológia doc., prof. SjF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2013 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

18. 5.2.14. automatizácia doc., prof. FEI STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

19.  9.1.9. aplikovaná matematika doc., prof. FEI STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

20. 5.2.30. elektroenergetika doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

21.  5.2.13. elektronika doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

22.  5.2.12. elektrotechnológie a materiály doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

23.  4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

24.  5.2.31. jadrová energetika doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

25.  9.2.7. kybernetika doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

26.  5.2.54. meracia technika doc., prof. FEI STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

27.  5.2.15. telekomunikácie doc., prof. FEI STU bez časového obmedzenia

28.  5.2.10. teoretická elektrotechnika doc., prof. FEI STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov
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29.  4.1.11. chemická fyzika doc., prof. FCHPT STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

30.  4.1.15. anorganická chémia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

31.  4.1.16. organická chémia doc., prof. FCHPT STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

32.  4.1.17. analytická chémia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

33.  4.1.18. fyzikálna chémia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

34.  4.1.21. teoretická a počítačová chémia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

35.  4.1.22. biochémia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

36.  5.2.14. automatizácia doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

37.  5.2.17. chemické inžinierstvo doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

38.  5.2.18. chemické technológie doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

39.  5.2.19. anorganická technológia a materiály doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

40.  5.2.21. technológia makromolekulových látok doc., prof. FCHPT STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2011 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

41.  5.2.22. chémia a technológia požívatín doc., prof. FCHPT STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

42.  5.2.25. biotechnológie doc., prof. FCHPT STU bez časového obmedzenia

43. 5.1.1. architektúra a urbanizmus doc., prof. FA STU bez časového obmedzenia

44.  2.2.6. dizajn doc., prof. FA STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

45.  5.2.7. strojárske technológie a materiály doc., prof. MTF STU bez časového obmedzenia
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46.  5.2.14. automatizácia  doc., prof. MTF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

47.  5.2.26. materiály doc., prof. MTF STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

48.  5.2.50. výrobná technika                     doc., prof. MTF STU bez časového obmedzenia

49.  5.2.52. priemyselné inžinierstvo doc., prof. MTF STU bez časového obmedzenia

50.  8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci doc., prof. MTF STU bez časového obmedzenia

51. 9.2.4. počítačové inžinierstvo doc., prof. FIIT STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2012 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov

52.  9.2.5. softvérové inžiniertsvo doc., prof. FIIT STU bez časového obmedzenia

53.  9.2.9. aplikovaná informatika doc., prof. FIIT STU bez časového obmedzenia

54. 5.1.2. priestorové plánovanie doc., prof. STU

s časovým obmedzením do 31. augusta 

2010 (podľa § 3 ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o Akreditačnej 

komisii v znení neskorších predpisov
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