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Vymenúvacie konanie 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 4 ods. 10 a § 5a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Ľubica Stuchlíková, rod. Sciranková 

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

doc. Ing. PhD. 

Rok narodenia 1967 

Dátum doručenia žiadosti 
o vymenovanie za profesora 

13.3. 2015 

Dátum, od ktorého je vymenúvacie 
konanie prerušené a lehotu, 
v ktorej majú byť odstránené 
nedostatky žiadosti 

- 

Zoznam prác §4 ods.2 písm. f) Zoznam publikácií 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od – do: 2006 

Názov získanej kvalifikácie: docent 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Študijný odbor Elektronika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská 

technická univerzita v Bratislave 

Od – do: 1990 - 1996 

Názov získanej kvalifikácie: Dr. (od roku 1997 osvedčenie o používaní hodnosti 

Philosophiae doctor PhD.) 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Mikroelektronika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, študijný odbor Elektronika 

Od – do: 1989 - 1990 

Názov získanej kvalifikácie: Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie 

odborných elektrotechnických predmetov na stredných školách, študijný odbor 

Elektronika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Elektrotechnická 

fakulta SVŠT v Bratislave 

Od – do: 1985 - 1990 

Názov získanej kvalifikácie: Inžinier Ing. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Študijný odbor Mikroelektronika, 

zameranie Optoelektronika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Elektrotechnická 

fakulta SVŠT v Bratislave 

 

1.12.2003 - 30.7.2004 – úspešne absolvovala vzdelávací kurz Príprava, 

manažment a strategické plánovanie projektov vo vzdelávaní (číslo potvrdenia 

o akreditácii 0994/11786/2004/2/2, číslo protokolu 2/2004/1-2 

4.8.2008 – úspešne splnila všetky požiadavky potrebné na udelenie certifikátu 

ECDL Certificate – European Computer Driving Licence, poradové číslo 

SKC007960 

http://www.fei.stuba.sk/docs/2014/Publikacie_Stuchlikova.pdf
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Údaje o priebehu zamestnaní 
a priebehu pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2006 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: pedagóg docent 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav 

elektroniky a fotoniky (pôvodne Katedra mikroelektroniky), 

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika 

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:  Vysokoškolská 

pedagogika, elektronika, veda a výskum 

Od – do: 1996 - 2006 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent  

Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra 

mikroelektroniky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská 

republika 

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:  pedagogika, 

elektronika, veda a výskum 

Od – do: 1996 - 1996 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  výskumný pracovník  

Názov a adresa zamestnávateľa: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra 

mikroelektroniky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská 

republika 

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: elektronika, veda 
a výskum 
 

Prehľad pedagogickej činnosti 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI STU v Bratislave): 

32105_3B Elektronické prvky, 2. ročník, Bakalársky študijný 

program Automobilová elektronika, 2/2,  prednášky 

a cvičenia, Školský rok 2006-doteraz 

32117_3B Elektronika, 2. ročník, Bakalársky študijný program 

Aplikovaná informatika, 2/2,  prednášky a cvičenia, Školský 

rok 2010-2014 

32115_3S Elektronické systémy, 2. ročník, Bakalársky študijný 
program Priemyselná informatika, 3/2,  prednášky a cvičenia, 
Školský rok 2007-doteraz 
 
32114_3B Materiály pre elektroniku, 2. ročník, Bakalársky 

študijný program Elektronika, 3/2,  cvičenia, Školský rok 

2007-doteraz 

32103_3B Elektronické prvky a obvody, 2. ročník, Bakalársky 

študijný program Elektrotechnika, 3/2,  cvičenia, Školský rok 

2005-doteraz 
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Elektronické prvky, 2. ročník, Bakalársky študijný program ESI, 

EMI, Elektronika, 3/2,  cvičenia, Školský rok  1991-2005 

Elektronické systémy, 2. ročník, Bakalársky študijný program 

Automatizácia, Informatika, 3/2,  cvičenia, Školský rok 1995-

2006 

Polovodičové štruktúry, 4. ročník, Inžiniersky študijný program 

Elektronika, 3/2,  cvičenia, Školský rok 1996/1997. 

Vedenie individuálnych (semestrálnych, záverečných, 

bakalárskych a diplomových) a tímových projektov od 

2000/2001. 

Vedenie prác ŠVOČ od 2000/2001. 

Údaje o odbornom alebo 
o umeleckom zameraní 

Vedeckovýskumná činnosť - Skúmanie elektrofyzikálnych vlastností 

polovodičových štruktúr, identikácia porúch v polovodičoch – kapacitná 

DLTS, sledovanie záchytno emisných procesov v bariérových 

polovodičových štruktúrach, radiačná odolnosť, animácia fyzikálnych 

procesov a vlastností, e-Learning, vytváranie kurzov, portál eLearn 

central. 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

A1- AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách - Počet 

záznamov:  1 

A2 - BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách - Počet 

záznamov:  1 

A2 - ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách - Počet 

záznamov: 3 

A2 - BCI - Skriptá a učebné texty - Počet záznamov: 2 

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 11 

 

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 1 

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 7 

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web 

of Science alebo SCOPUS 

Počet záznamov: 1 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

Konferenciách 

Počet záznamov: 4 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 5 
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 47 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Počet záznamov: 117 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

Počet záznamov: 3 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

Počet záznamov: 2 

 

BAB  Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 

Počet záznamov: 1 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 1 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 4 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných 

aj nekonferenčných) 

Počet záznamov: 2 

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

Počet záznamov: 1 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

Počet záznamov: 1 

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky...) 

Počet záznamov: 11 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 

Počet záznamov: 1 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 
prácu 

 

48 citácií 23 článkov,  
z toho  

vo Web of SCIENCE je uvedených             14 
v SCOPUS je uvedených                              24  
v recenzovaných časopisoch      23 
11 × ocenení v medzinárodných súťažiach v e-learning 

15 × členstvo v programových výboroch medzinárodných vedeckých 

konferencií 

 9 × vyžiadaná prednáška na tému e-learning –  

4 × AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách/ 

5 × AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

Názov študijného odboru, v ktorom 
sa konanie uskutočňuje 

5.2.13. Elektronika 

Téma inauguračnej prednášky Charakterizácia a analýza vlastností defektov a pascí  

v polovodičových štruktúrach využitím metódy DLTS 
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Počet doktorandov : školených/  
ukončených 

6/1 

Údaje o oponentoch  a členoch 
inauguračnej komisie, meno 
a priezvisko, akademický titul 
a vedecko-pedagogický titul alebo 
umelecko-pedagogický titul, 
pracovisko 

Predseda:  
prof . Ing. Daniel Donoval, DrSc. - FEI STU v Bratislave  
 
Členovia komisie:  
prof. Ing. Miroslav Husák, PhD. - FEL ČVUT Praha, ČR – zahraničný 
odborník  
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. – SAV, Bratislava  
prof. RNDr. Peter Búry, PhD. – EF ŽU v Žiline   
Oponenti : 
prof. Ing. Július Cirák, PhD. - FEI STU v Bratislave  
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. – EF ŽU v Žiline  
Ing. Jozef Osvald, DrSc. – EÚ SAV Bratislava   

Oponentské posudky  prof. Ing. Július Cirák, PhD.  

 prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. 

 Ing. Jozef Osvald, DrSc. 

 

Návrh inauguračnej komisie 
s odporúčaním udeliť/neudeliť titul 
prof. v odbore 

Stanovisko 
 

Zloženie vedeckej rady, 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. 

 
Vedecká rada FEI STU  
 

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

Uznesenie VR  

Prezenčná listina zo zasadnutia 
vedeckej rady, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

 Prezenčná listina 

Dátum a dôvod skončenia 
vymenúvacieho konania 

- 

Dátum, čas a miesto konania 
inauguračnej prednášky 

 

23.06.2015, 10:00, B – Klub FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava  
 

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.  

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-
organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840  

http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Posudok_Cirak_LS.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Posudok_Pudis_LS.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Posudok_Osvald_LS.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Stanovisko_Stuchlikova.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Clenovia_Vedeckej_rady_FEI_STU.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Uznesenie_Stuchlikova.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Prezencna_listina_VR_23_06_2015.pdf
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-rada-stu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
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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. 

Prezenčná listina zo zasadnutia 
Vedeckej rady STU, ktorá o žiadosti 
rozhodovala 

Prezenčná listina 

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

Rozhodnutie VR STU 

Kontaktná adresa  inauguranta Nejedlého 33, 84102 Bratislava, Slovenská republika, 

lubica.stuchlikova@stuba.sk   

 

http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Prezencna_listina_Stuchlikova.pdf
http://www.fei.stuba.sk/docs/inauguracie/Rozhodnutie_VR_STU_Stuchlikova.pdf
mailto:lubica.stuchlikova@stuba.sk

