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     Prof. Hutta sa narodil v Skalici a stredoškolské 

vzdelanie ukončil v roku 1973. V rokoch 1973–1978 

študoval na PriF UK, odbor analytická chémia a 

následne v roku 1979 vykonal rigoróznu skúšku. 

V roku 1992 úspešne obhájil dizertačnú prácu. V roku 

1997 bol habilitovaný na docenta na PriF UK a v roku 

2013 vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského 

profesora v odbore analytická chémia. 
 

Prof. Hutta od roku 1978 kontinuálne pracoval na Katedre analytickej chémie 

PriF UK. Od roku 2011 zastával funkciu vedúceho katedry. Absolvoval viacero 

študijných a pracovných pobytov na zahraničných vedecko-výskumných pracoviskách, 

ktoré významne ovplyvnili jeho vedecko-výskumnú profiláciu (Wien Universität, 

University of Liége, atď.). V rámci programov CEEPUS a ERASMUS uskutočnil 

viacero prednáškových pobytov. 

Počas kariéry vysokoškolského učiteľa pôsobil vo všetkých formách 

pedagogickej výučby. Od roku 2013 bol garantom pre magisterské, doktorandské 

štúdium a habilitačné a inauguračné konanie v odbore analytická chémia a predseda 

odborovej komisie v danom študijnom odbore na PriF UK. 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa prof. Hutta orientoval na základný výskum 

a vývoj v oblasti metodológie analytických separačných techník a ich kombinácií. 

Viedol niekoľko desiatok výskumných a edukačných projektov. Jeho edukačné 

projekty boli zamerané na internetom a počítačom podporované diaľkové vzdelávanie 

z metód analytickej chémie a nové interaktívne prístupy multimediálneho vzdelávania 

v analytickej chémii. 

Výsledky vedecko-výskumnej a pedagogickej práce publikoval v 73 pôvodných 

vedeckých prácach v prestížnych vedeckých karentovaných časopisoch, 1 monografii, 

3 vysokoškolských učebniciach a 4 skriptách, a takisto formou prednášok a posterov. 

Za pôvodné technické riešenie prístrojovej techniky pre analyticky využiteľné 

zariadenie na fotochemickú premenu látok mu bolo udelené autorské osvedčenie. 

Za vedecko-výskumné a pedagogické aktivity bol v roku 2012 ocenený 

dekanom Farmaceutickej fakulty UK Bronzovou Galenovou medailou pri príležitosti 

60. výročia založenia fakulty a dekanom PriF UK pri príležitosti 70. výročia založenia 

fakulty a za celoživotnú činnosť v prospech fakulty pri príležitosti 60-ky. 

Odišiel dobrý človek, kolega, priateľ, ktorého sme mali radi a vážili si ho ako 

skúseného, kvalifikovaného a dôsledného pedagóga a výskumníka. 


