Výpis zo zápisnice zo zasadania
Vedeckej rady Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove
zo dňa 21. 2. 2014
Návrh na zloženie komisie pre konanie na vymenovanie za profesora:
prof. Tng. Darina Ondrušová, PhD.
FPT TnUAD Púchov
predsedn íčka
prof. RNDr. Ignác Capck, DrSc.
Ústav polymérov SAV Bratislava
Dr. h. c. prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, DrSc. FMMI VŠD-TU Ostrava
prof. Ing. Peter Segľa. PhD.
FCHPT STU Bratislava

Verejné hlasovanie (celkový p<J(.,'Y:t členov oprávnen;vch hlasoval': l 7: pritomní: 14) - doc. !.izák sa
hlasovania
proti hlasovalo: O
zdrialo sa hfmwvania: O
za hlasovalo: l ..f
Uznesenie 4/2014: VR vo verejnom hlasovaní schválila ;)oženie komisie pre konanie na
vymenovanie za profesora doc:. Lizáka v z/ožení: prof Ondrušová, prof Capek, proj: Dobrov.,·k,ľ,
prof Segľa.
m:zúčastnil

Návrh oponentov konania na vymenovanie za profesora:
profesor emeritus TnU AD
prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc.
prof. Ing. Jin Militký, CSc.
Technická un iverzita Liberec
prof. Ing. Ibrahim Sayed, CSc.
Technická univerzita Liberce

Verej né hlasovanie (celkový p<>(.,'{et (Jenov oprérv71en_~·ch hlasoval': l 7: prltomni: 14) - doc. Lizák sa
hlasovania
za hlasovalo: 14
proti hlasovalo: ()
zdržalo sa hlasovania: O
. Uznesenie 5/2014: VR vo verejnom h/a.o;ovaní ..chválila oponentov konania na vymenovanie za
prof esora doc. Lizúka: prof Jambricha, prof Militkého, prof .~ayeda.
nezúčastnil

Téma

inau guračnej

prednášky: Vplyv štruktúry mate riálov na fyziologické vlastnosti.

Verejné hlasovanie (celkový J)()(.,ret členov oprávnených hlasovuť: 17; prítomní: 14) - doc. Uzák sa
hlasovania
za hlasovalo: l 4
proli hlasovalo: O
zdržalo sa hlasovunia: O
Uznesenie 6/2014: VR vo verejnom hlasova11í schválila tému inauguračnej prednášky doc. Lizáka:
Vplyv .~truktúry materiálov nafvziologické vlastno.-.ti.
nezúčastnil

za správnosť: doc. Olšovský, prodekan pre vedu a v)·skum
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Alexandra Dlit>ér;~a v Tr~n?t~e !
Fakulta priemysélrych techr .ologt. l
1. Krasi<u 491/30
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prof. Ing. Ján V ro, PhD.
predseda V R FPT a dekan FP TnU AD v Púchove

