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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

           _______________________________________ 

 
 

 

 V zmysle  uznesení Vedeckej rady FEI TUKE  č. 16/2018 zo dňa 14.06.2018 a č. 22/2018 zo 

dňa 20.09.2018 bola predsedom Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.     KF FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Július Cirák, PhD.     UJFI FEI STU v Bratislave 

RNDr. Mária Zentková, CSc.     UEF SAV v Košiciach 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.    Ústav geotechniky SAV v Košiciach 

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.     KF EF ŽU Žilina 

doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.    KF FEI TUKE   

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 09.07.2018. Materiály boli taktiež 

prístupné na:  http://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-

habilitacne-konania/rndr-sergej-ilkovic-phd. 

Posudky obdržané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie RNDr. 

Sergeja Iľkoviča, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 04.09.2018 v denníku Pravda a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 20.09.2018 o 11:45 hod. v 

zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE, Letná 9, Košice, 1. posch. A blok za účasti  habilitačnej 

komisie, troch oponentov a členov Vedeckej rady FEI TUKE. 

 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

v znení neskorších predpisov, podľa kritérií na získanie titulu docent vyhodnotila plnenie podmienok 

a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne 

prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce  celkovo zhodnotila  

pedagogickú a  vedeckú  činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. sa narodil              1975 v Zdolbunove (Ukrajina).  

 Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: v roku 1998 absolvovaná 

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – fyzika; roky 1998 – 2005 Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v externej forme 

(PhD.): odbor: 11-22-9 fyzika kondenzovaných látok a akustika, hodnosť PhD. udelená v roku 2006. 

Rok 2002: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, rigorózna skúška v 

študijnom odbore fyzika - akademický titul RNDr. 

 Priebeh zamestnaní: od roku 1998 – doteraz Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej 

univerzity v Prešove - odborný asistent na KFMT.  

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

 RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. na Katedre fyziky matematiky a techniky Fakulty humanitných a 

prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove viedol a vedie: 

1. cvičenia z predmetov: 

• Základné praktikum z fyziky I, II (1998-doteraz) 

• Matematika pre fyzikov I, II (1998-2004) 

• Všeobecná fyzika I, II, IV (1998-2009) 

• Exkurzia (1998-2009) 

• Teória elektromagnetického poľa (2007-doteraz) 

• Technické hračky (2007-2014) 

• 3D modelovanie (2007-2014) 

• Seminár z jadrovej fyziky (2009-doteraz) 

• IKT vo fyzike (2013-doteraz) 

• Špeciálne praktikum na experimentálnych zariadeniach (2016-doteraz) 

• Úvod do merania (2017) 

2. prednášky z predmetov: 

• Všeobecná fyzika I: Mechanika a molekulová fyzika (1999-2000) 

• Všeobecná fyzika IV: Atómová a jadrová fyzika (2004-doteraz) 

• Teória elektromagnetického poľa (2007-doteraz) 

• Spracovanie dát a programovanie (2016-doteraz) 

a časti prednášok: 

• Experimentálne metódy skúmania materiálov 2 (2016-doteraz) 

3. podľa potreby sa zúčastňoval na príprave žiakov ZŠ pre FO a popularizačnými prednáškami 

participuje na popularizačných podujatiach pre mládež 

 

 V rámci jeho činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti  za  najdôležitejšie výsledky dosiahnuté 

v tejto oblasti možno považovať: 

•  zavedenie  4 nových predmetov: 

o Špeciálne praktikum na experimentálnych zariadeniach 

o Spracovanie dát a programovanie  

o 3D modelovanie 

o Experimentálne metódy skúmania materiálov 2 (časť) 

•  Autor dvoch učebných textov 



 

 3 

•  Autor jednej odbornej monografie 

•  Je a bol zapojený do projektov s didaktickou orientáciou: 

o Projekt TEMPUS Spoločný európsky projekt TEMPUS SJEP - 09272-95, PRÍPRAVA 

 UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 2000 (ako študent) 

o KEGA: 3/4114/06, Rozširovanie edukačných kompetencií pedagogických pracovníkov 

o KEGA 3/7083/09: Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencií 

pedagogických pracovníkov 

o KEGA 114-029PU-4/2010: Inovácia výučby vybraných disciplín pre adeptov učiteľstva 

akademických predmetov s využitím e-learningu 

o KEGA 003PU-4/2012: Optimalizácia aplikácii inovačných technológií v graduálnej príprave 

budúcich učiteľov 

o KEGA 001PU-4/2016: Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v 

graduálnej príprave budúcich učiteľov 

•  Je podpredsedom KKFO v Prešove, členom SKFO 

•  Je autorom experimentálnych úloh na celoštátnom kole FO kategórie A (47. a 55. ročník). 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti 

a má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

 

III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

 RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. pracuje na Oddelení fyziky Katedry fyziky matematiky a techniky 

Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove od roku 1998 najprv ako 

asistent, neskôr ako odborný asistent.  

V tomto roku bol zároveň prijatý na doktorandské štúdium na ÚEF SAV v Košiciach v externej forme. 

Pod vedením školiteľa prof. RNDr. Mariána Reiffersa, DrSc. sa venoval štúdiu elektrón-kvazičasticovej 

interakcii. Počas doktorandského štúdia sa venoval výskumu prevažne vzácnozeminových 

intermetalických zlúčenín s dôrazom na mikrokontaktovú spektroskopiu. Výsledky štúdia prezentoval 

na domácich a zahraničných konferenciách, pričom niektoré z výsledkov boli publikované vo 

vedeckých časopisoch. Dizertačnú prácu s názvom „Mikrokontaktová spektroskopia vybraných 

kovových materiálov“ obhájil v roku 2006. 

Oblasti výskumu: 

1. Mikrokontaktová spektroskopia kovových materiálov  

Výskum bol realizovaný na OFNT ÚEF SAV v Košiciach v spolupráci s Institute of Molecular 

Physics, Polish Academy of Sciences Poznań v Poľsku, Institute of Physics, Academy of 

Sciences Praha v ČR, IFW Dresden v Nemecku, Institut für Festkörperphysik, Technische 

Universität Wien, v Rakúsku. 

Hlavné výsledky: 

 Získanie mikrokontaktových spektier a porovnanie s ďalšími meraniami elektrických, 

tepelných a magnetických vlastností, neutrónovej difrakcie 

 Interpretácia mikrokontaktových spektier umožnila identifikovať jednotlivé interakčné procesy 

vodivostných elektrónov s kvázičasticami  

 Využitie mikrokontaktovej spektroskopie pri štúdiu ťažkofermiónových systémov 
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2. Štúdium elektrických, magnetických a tepelných vlastností materiálov 

a) Výskum polovodičových feroelektrík na báze chalkogenidov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Oddelením 

tuholátkovej elektroniky Užhorodskej národnej Univerzity, DITAM Národnej leteckej 

univerzity v Charkove a ÚEF v Košiciach.  

b) Výskum Heuslerových zlúčenín  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s UPJŠ 

v Košiciach, TU v Košiciach a Univerzitou J. Selyeho v Komárne.  

c) Výskum intermetalických zlúčenín  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s CNR-SPIN 

a Oddelením chémie Janovskej univerzity. 

d) Výskum fyzikálnych vlastností uranidov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Instituto 

Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

 Hlavné výsledky: 

 Vplyv koncentrácie olova na fázové prechody (PbySn2-y)P2S6 

 Vplyv mletia vzorky na vlastnosti vzorky so zámerom priblížiť sa k tzv. trikritickému 

Lifšicovmu bodu 

 štúdium východísk potenciálnej aplikácie nanoskopických feroelektrických senzorov 

 Vplyv teplotného cyklovania na stabilizáciu teplôt fázových prechodov Heuslerových zlúčenín 

 Pozorovanie zápornej magnetorezistencie a  Kondovského správania v ťažkofermiónovej 

zlúčenine YbCu4Ni 

 Malá zmena magnetizácie v blízkosti fázového prechodu UFeSb2 a z tvaru magnetizačnej 

krivky poukazujú na nezanedbateľnú hybridizáciu atómov uránu s dôsledkom na komplexnosť 

magnetického usporiadania 

 

3. Štúdium magnetokalorických vlastností materiálov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Oddelením 

fyziky Národného technologického inštitútu v Tiruchirappalli, India. 

Hlavné výsledky: 

 Zvýšenie chladiacej kapacity refrigerantu vďaka rozšíreniu teplotného intervalu využitím dvoch 

fázových prechodov 

 Získanie materiálov s fázovými prechodmi druhého druhu, vďaka čomu je redukovaná teplotná 

hysterézia 

 Posun teplotného intervalu pracovného cyklu magnetokalorík do oblasti izbových teplôt 

 

Je a bol zapojený ako zástupca vedúceho projektu alebo riešiteľ do nasledujúcich projektov: 

a. VEGA 2/7022/20 „Spektroskopia elektrón-elektrónovej a elektrón-kvázičasticovej interakcie 

v intermetalických zlúčeninách vzácnych zemín“ - zástupca vedúceho projektu 

b. VEGA 2/3195/23 „Vplyv teploty, magnetického poľa a tlaku na transportné, magnetické, 

tepelné a mikrokontaktové vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín vzácnych zemín“ - 

zástupca vedúceho projektu 

c. VEGA 2/0007/09 „Transportné, tepelné, magnetické a mikrokontaktové vlastnosti základného 

stavu v korelovaných systémoch pri nízkych teplotách a aplikovaných magnetických 

poliach“ 01/2009-12/2011 

d. APVT-51-031704 „Magnetické vlastnosti a elektrónová štruktúra zlúčenín d- a f- kovov“ 
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e. VEGA 2/6165/27 „Neobvyklé chovanie kovových intermetalických zlúčenín pri nízkych 

teplotách“ 

f. ITMS 26220220003 11/2009 – 4/2012: „Vývoj teplomerov a magnetických senzorov na báze 

chalkogenidov pre praktické aplikácie“ 

g. VEGA 2/0070/12 „Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný 

stav zlúčenín s neobvyklým chovaním“ 

h. ITMS 26220220182 „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s 

podporou znalostných technológií“ 

i. ITMS 313011D232 „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s 

podporou znalostných technológií – II. Fáza“ 

j. VEGA 1/0956/17 „Kryštalická štruktúra nových zlúčenín na báze vzácnych zemín a fyzikálne 

vlastnosti ich základného stavu“ - riešiteľ 

k. VEGA 1/0611/18 , doba riešenia: 2018-2021 „Vplyv kryštálovej štruktúry a extrémnych 

fyzikálnych podmienok na základný stav materiálov s neobvyklým chovaním“ - riešiteľ 

l. APVV-16-0079, doba riešenia: 2017-2021 „Moderné amorfné a polykryštalické funkčné 

materiály pre senzory a aktuátory“ – riešiteľ 

 

 RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. sa spolupodieľal na vybudovaní laboratórií VersaLab a UVP 

Technicom.  

  

 Na základe doterajšieho pôsobenia, ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej činnosti je možné konštatovať, že RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD.:  Elektrické, tepelné a magnetické 

vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín a doručeným dokumentom 

zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

  prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.: Predkladaná habilitačná práca je koncipovaná ako súbor 

doterajších poznatkov z oblasti prípravy a vlastností intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín, 

prezentovaných v dostupných svetových literárnych prameňoch (102), s prepojením na diskutované 

výsledky vlastných prác v študovanej oblasti, získaných v doterajšom rozsiahlom systematickom 

vedeckom badaní uchádzača, ktoré tvoria súbor príloh práce č. 1 až 13. Popis experimentálnych metód, 

príprava vzoriek, meranie ich vlastnosti a popis aplikovanej metódy mikrokontaktovej spektroskopie, 

prepojenie na konkrétne študované typy intermetalických zlúčenín a oboznámenie čitateľa s 

potenciálnymi možnosťami využitia týchto progresívnych materiálov v praxi, predstavuje predloženú 

habilitačnú prácu ako ucelenú vysokoodbornú publikáciu z danej oblasti. Z pedagogického hľadiska 

práca rozširuje edukačný literárny fond v svojej odbornosti. Uvedený súbor 13 prác (príloh) predstavuje 

vedecké práce publikované v zahraničných karentovaných impaktovaných časopisoch, ktoré tvoria 

výber z celkového počtu 20 karentovaných vedeckých prác a ďalších vedeckých prác, ktoré habilitant 

doteraz publikoval ako prvý autor a spoluautor. Zložitosť experimentálnych postupov precíznej prípravy 

materiálov, citlivosť a spoľahlivosť meracích postupov a zvolených metód prezentovaných v 

predloženej habilitačnej práci, si vyžaduje vysokú teoretickú a experimentálnu prípravu, čoho dôkazom 

je aj predložená práca. Predkladaná práca predstavuje aj výrazný environmentálny aspekt. Habilitačná 

práca je vysoko aktuálna a má veľký vedecký prínos. Habilitant, ako vedecký pracovník s bohatými 

skúsenosťami, získanými v oblasti vedenia a riešenia vedeckých projektov na vlastnom pracovisku a so 

skúsenosťami získanými v početných spoluprácach s domácimi a zahraničnými pracoviskami, má veľký 
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odborný predpoklad pre odovzdávanie najnovších poznatkov z oblasti fyzikálneho inžinierstva vo 

svojom už doteraz bohatom pedagogickom procese.    Je pracovníkom s výraznou vedeckou erudíciou. 

Habilitant požadované kritéria na habiliatčné konanie schválené VR FEI TUKE prevyšuje.  

  prof. RNDr. Peter Bury, CSc.: Habilitačná práca je rozdelená do dvoch častí, a to popisnej časti, 

kde habilitant stručne ale výstižne charakterizuje ním realizovaný výskum intermetalických zlúčenín na 

báze vzácnych zemín a prílohovej časti, pozostávajúcej z 13 najvýznamnejších publikácií, ktorých je 

spoluautorom. Prvá časť je vhodne pomocou odvolávok prepojená s nasledujúcou časťou, s ktorou 

vytvára práca kompaktný celok. A keďže práce uvedené v druhej časti sú publikácie z databázy CC, 

ktoré prešli kvalitným recenzným konaním, nemám k habilitačnej práci žiadne pripomienky. Uchádzač 

počas svojho pôsobenia na Prešovskej univerzite preukázal dostatočnú erudíciu v experimentálnej práci 

ale i pri interpretácii získaných výsledkov v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností intermetalických 

zlúčením, ktoré dostatočne publikoval v časopisoch (spoluautor 20 článkov v časopisoch z databázy 

CC), vo vedeckých zborníkoch (2) ale i v zborníkoch zo zahraničných a domácich konferencií (13/30). 

Uvedené práce sú citované v 19 zahraničných publikáciách a registrované v databázach SCI, resp. WOS. 

Podstatnou črtou väčšiny publikovaných prác je, že sa v nich poukazuje aj na možné aplikácie. Vedeckú 

ale i pedagogickú úroveň RNDr. Sergeja Ilkoviča, PhD. dokazuje aj splnenie a vo väčšine prípadov 

prekročenie požadovaných kritérií pre habilitačné konanie na FEI TUKE. 

 doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD.: Predložená habilitačná práca svojou témou a obsahom 

ako aj vedecká publikačná činnosť RNDr. Sergeja Iľkoviča, PhD. zodpovedajú zaradeniu do vedného 

odboru fyzikálne inžinierstvo. Predkladanú habilitačnú prácu tvorí 13 publikácií v CC vedeckých 

časopisoch (Príloha 1-13) ktoré sú doplnené komentárom. V piatich publikáciách je autor habilitačnej 

práce prvým autorom. Všetky práce vznikli v spolupráci pracoviska autora (FHPV PU v Prešove) a 

jedného alebo viacerých vedeckých pracovísk na Slovensku alebo v zahraničí. Práca je napísaná 

prehľadne a má logickú štruktúru. Originalita prezentovaného vlastného vedeckého výskumu je 

garantovaná priloženými publikáciami v CC časopisoch. Prehľad jeho vedecko-výskumnej, výchovno-

vzdelávacej a publikačnej činnosti, dokumentuje, že prekračuje plnenie všetkých kritérií pre habilitačné 

konanie na FEI TUKE. 

 

  Z habilitačnej práce,  celkového profilu,  existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že RNDr. Sergej 

Iľkovič, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie 

teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci 

oponenti odporúčali  udeliť RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD. titul docent v odbore fyzikálne 

inžinierstvo. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške: Elektrické, tepelné a magnetické 

vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín predniesol: prítomnosť 4f 

elektrónov v elektrónovom obale prvkov vzácnej zeminy je prísľubom rozmanitých elektrických, 

tepelných a transportných vlastností materiálov pripravených na báze vzácnych zemín, z ktorých mnohé 

už našli svoje uplatnenie v praxi. Jedným z cieľov prednášky bolo predstaviť systematický výskum 

mikrokontaktovej spektroskopie na triede intermetalických zlúčenín RECu5, ktorý mapuje elektrónovú 

štruktúru týchto systémov, klasifikuje jednotlivé systémy a ukazuje limity teórie kovov Fermiho-

Landaua, pričom výskum pokračuje až za hranice tejto teórie prípravou NFL (Non-Fermi Liquid) 

systému, ktorý je pripravený substitúciou atómov medi atómami hliníka z východiskovej zlúčeniny 

YbCu5. Intermetalické zlúčeniny na báze vzácnej zeminy vďaka svojej charakteristickej elektrónovej 

konfigurácii demonštrujú tiež výrazný magnetokalorický jav, ktorý má veľký aplikačný potenciál. Aby 
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bol materiál vhodný na praktické aplikácie, musí spĺňať celý rad kritérií a požiadaviek, z ktorých sú 

mnohé v protiklade, a preto zvládnutie prípravy potenciálne v praxi využiteľných magnetokalorík 

predstavuje pre experimentátora veľkú výzvu. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce reagoval na posudky oponentov a odpovedal na položené 

otázky.  

 

VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Elektrické, tepelné a 

magnetické vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín na báze vzácnych zemín a úspešne 

absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods.6 vyššie citovaného zákona  ďalej  konštatuje, že RNDr. 

Sergej Iľkovič, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Oddelení fyziky Katedry fyziky matematiky a techniky 

Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v študijnom 

odbore fyzikálne inžinierstvo 

b) svojimi vedeckými  prácami vytvoril  v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo. 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli v spoluautorstve publikované v 20 

vedeckých článkoch (CC), boli citované v 18 publikáciách v databázach CC (Web of 

Science a Scopus). Prezentované boli na 30 domácich a zahraničných vedeckých 

konferenciách.  

c) je v danom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, spolupracuje s univerzitným 

prostredím na Slovensku i v zahraničí.  

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyššie citovanej vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 

 

o d p o r ú č a 
 

udeliť RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 

V Košiciach  20.09.2018 

 

 habilitačná komisia : 

 

Predseda: 

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.  v. r.     

 

Členovia: 

prof. Ing. Július Cirák, PhD. v. r. 

 

RNDr. Mária Zentková, CSc.  v. r.     


