Habilitačné konanie :
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z.
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.
Meno a priezvisko
Dátum doručenia žiadosti o
habilitačné
konanie
Dátum, od ktorého je
habilitačné konanie prerušené
a lehotu, v ktorej majú byť
odstránené nedostatky
žiadosti
Názov študijného odboru, v
ktorom sa konanie
uskutočňuje
Téma habilitačnej práce
Údaje z profesijného
životopisu
Akademické tituly, vedeckopedagogické tituly, umeleckopedagogické tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia

Juraj Packa

25.01.2017

-

5.2.30 Elektroenergetika
Degradácia vlastností elektroizolačných systémov a možnosti ich
diagnostiky

Ing. PhD.

1971
1996: Obhajoba diplomovej práce na FEI STU, priznaný titul „inžinier“, Ing.

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

2004: Obhajoba dizertačnej práce na FEI STU, priznaný titul „philosophiæ
doctor“ PhD.
1996: Ekonomický semester na FEI STU, Štúdium ukončené štátnou
skúškou z Manažmentu a marketingu

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

máj 1997 – október 1997: Asistent na projekcii vedení, Elektrovod

Údaje o odbornom alebo
umeleckom zameraní

Degradačné procesy v materiáloch, elektroizolačné systémy, diagnostika
káblových systémov, fotovoltické články a štruktúry.

Bratislava, a.s.
september 2001 – súčasnosť: Pedagogický pracovník, FEI STU
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ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných
časopisoch
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované pozvané príspevky na domácich
vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Postery zo zahraničných konferencií
Odborné monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v zahraničných recenzovaných
zborníkoch
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Odborné práce v domácich zborníkoch
Redakčné a zostavovateľské práce knižného
charakteru

ADE
ADF
ADN
AEC
AFB
AFC
AFD

Údaje o publikačnej činnosti

AFG
AFH
AFK
BAB
BCI
BDE
BDF
BEC
BED
BEF
FAI

Súčet

Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu
Priebeh habilitácie
Údaje o oponentoch HP
a členoch habilitačnej komisie,
meno a priezvisko, akademický
titul a vedecko-pedagogický
titul alebo umeleckopedagogický titul, pracovisko

Oponentské posudky

Návrh habilitačnej komisie s
odporúčaním udeliť/neudeliť
titul docent v odbore

3
14
10
1
4
4
52
47
3
1
2
1
4
2
1
1
2
3
1

156

Celkovo citácie spolu
z toho citácie registrované vo WOS alebo SCOPUS

49
14

 Predseda komisie
prof. Ing. František Janíček, PhD. – FEI STU v Bratislave
 Oponenti
doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc. – ABB EPMV Brno, ČR
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – FEI TU Košice, SR
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. – EF ŽU v Žiline
 Členovia habilitačnej komisie
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. – FEKT Brno, ČR
prof. Ing. Juraj Altus, PhD. – EF ŽU v Žiline




doc. Ing. Miroslav Mejzlík, CSc.
prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.

Stanovisko
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Zloženie vedeckej rady, ktorá
prerokovala návrh na udelenie
titulu „docent“, 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.
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
Dátum, čas a miesto konania
habilitačnej prednášky a

Vedecká rada FEI STU

dátum, čas a miesto konania
obhajoby habilitačnej práce §1
ods.14

21.09.2017, 11.00 h, zasadačka UEaAE, C – blok (miestnosť 417)
FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia
habilitačného konania

udelením titulu docent rektorom STU

Výpis z uznesenia VR

Prezenčná listina

21.09.2017, 10.00 h, zasadačka UEaAE, C – blok (miestnosť 417)
FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava

s účinnosťou od 13.12.2017

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kontaktná adresa

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičová 3
812 19 Bratislava
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