Stanovisko inauguračnej komisie k predloženej žiadosti o vymenovanie za profesora

Žiadosť o vymenovanie za profesora predložil dňa 27. 3. 2019 doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., docent na
Katedre strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty SPU v Nitre v študijnom odbore 6.1.14
mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby.
Inauguračná komisia vymenovaná predsedom Vedeckej rady TF SPU v Nitre (Uznesenie 2/1/2019 zo
zasadnutia VR TF dňa 10. 4. 2019) v zmysle § 4 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 z 8 decembra 2004
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor v znení neskorších predpisov v zložení:
Predseda
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, Technická
fakulta SPU v Nitre
Členovia
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Popradská ul. 64A, Košice
prof. Dr. Ing. František Kumhála
Katedra zemědělských strojů, Technická fakulta ČZU v Praze
prof. Dr. Ing. Jan Turan
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
na svojom zasadnutí dňa 19. 8. 2019 preskúmala uvedené dokumenty predložené k inauguračnému
konaniu:
a) profesijný životopis,
b) zoznam publikovaných výstupov triedených podľa platnej kategorizácie publikačnej činnosti

a zoznam ohlasov,
c)

najvýznamnejšie vedecké práce a originály publikovaných monografií, vysokoškolských
učebníc a skrípt,

d) prehľad plnenia minimálnych kritérií na vymenovanie za profesora schválených Vedeckou

radou SPU v Nitre dňa 21. 4. 2016,
e) ďalšie podklady podľa minimálnych kritérií na vymenovanie za profesora.

Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona1, podľa kritérií na
získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov zhodnotila pedagogickú a vedeckú
činnosť uchádzača a konštatuje, že uchádzač doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. spĺňa v plnom rozsahu
minimálne kritériá na vymenovanie za profesora a podmienky podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona:
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore,
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy,
c)

je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce dosiahli
aj medzinárodné uznanie.

Inauguračná komisia stanovuje tému inauguračnej prednášky: Inovačné trendy a hodnotenie
efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR
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Záver:
Inauguračná komisia po preskúmaní dokumentov predložených k inauguračnému konaniu
konštatuje, že uchádzač doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. spĺňa v plnom rozsahu minimálne kritériá na
vymenovanie za profesora a odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní.
Predseda inauguračnej komisie:
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

..................................................................

Členovia inauguračnej komisie:
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.

..................................................................

prof. Dr. Ing. František Kumhála

..................................................................

prof. Dr. Ing. Jan Turan

.................................................................
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