
 

 

     Celkové zhodnotenie a návrh inauguračnej komisie 

 

     Inauguračná komisia v zmysle § 4 ods. 11 Vyhlášky MŠSR č. 6/2005 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov na svojom 

zasadnutí dňa 10.12.2013 za účasti oponentov vyhodnotila a posúdila : 

1. plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

2. predložené doklady, 

3. plnenie kritérií pre inauguračné konanie na FPV UKF v Nitre, 

4. odbornú a obsahovú úroveň inauguračného spisu, 

5. oponentské posudky vrátane záverečných stanovísk oponentov, 

6. odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky, 

7. úroveň pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti uchádzača. 

     Na základe komplexného zhodnotenia pedagogickej, odbornej a vedecko-výskumnej 

činnosti doc. RNDr. Radoslava Omelku, PhD. a oponentských posudkov, inauguračná komisia 

v zhode s oponentmi konštatuje, že menovaný nielen spĺňa ale aj prekračuje pedagogické, 

vedecké a odborné kritériá stanovené VR FPV UKF v Nitre na vymenovanie za profesora 

v odbore 4.2.1 Biológia. Menovaný predstavuje v slovenskej a zahraničnej vedeckej komunite 

uznávanú osobnosť s veľkým vedeckým potenciálom, vysokým morálnym kreditom 

a skúseného pedagóga s didaktickými schopnosťami a pozitívnym prístupom ku študentom. 

     Doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. je aktívnym členom vedeckej školy molekulárnej 

biológie  profesorky M. Bauerovej so špecifickým zameraním na osteoporózu človeka. Je 

zárukou, že bude rozvíjať na FPV UKF v Nitre biológiu so zameraním na molekulárne metódy.  

     Inauguračná komisia  predkladá predsedovi Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF 

v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc. návrh s odporúčaním schváliť návrh na 

vymenovanie doc. RNDr. Radoslava Omelku, PhD. za profesora v odbore 4.2.1 Biológia. 

 

     Inauguračná komisia: 

Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc., predseda 

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc., člen, ospr. 

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., člen  

prof. dr. Hab. Wladislaw Zamachovski, člen  

     Oponenti : 

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. 

prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc.  

prof. RNDr. Daniela Siváková, CSc.  

 

V Nitre dňa 10.12.2013 

 


