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 PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV 

DOSIAHNUTÝCH VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI 

 

a.) Zabezpečované predmety počas pedagogickej praxe 

Počet zabezpečovaných predmetov na F BERG TU v Košiciach (r. 2004-2016): 12 (Tab. 1). 

Tab. 1 Predmety a forma zabezpečovania výučby na F BERG v rokoch 2004 až 2016 

 Názov predmetu Študijný 

program 

Semester Forma štúdia Rozsah a spôsob 

výučby 

(hod./týždeň) 

P C 

1. Algoritmizácia a programovanie RK, MZZ, 

IPZaSS MP, 

VAZE, PLG, 

ZPBT, BaG 

ZS denná, externá - 2 

2. Matematické modelovanie 

procesov a systémov 

AaRP LS denná - 2 

3. Modelovanie technologických 

procesov spracovania surovín 

RPZaSS LS denná - 2 

4. Nelineárne programovanie  IPZaSS, 

RPZaSS 

ZS denná - 2 

5. Objektové programovanie MP LS denná - 2 

6. Optimalizačné metódy  IPZaSS, MP ZS denná - 2 

7. Programovanie internetových 

aplikácií 

RPZaSS ZS denná - 2 

8. Programovacie techniky IPZaSS LS denná - 3 

9. Semestrálny projekt AaRP,MP, 

RPZaSS 

ZS, LS denná - 2 

10. Teória procesov RK, IPZaSS, 

MP 

ZS denná - 2 

11. Technológie spracovania surovín IPZaSS, RK, 

MP 

 denná - 2 

12. Technológie programovania 

internetových aplikácií 

RK LS Denná - 2 

Legenda: P – prednáška, C – cvičenie, LS – letný semester, ZS – zimný semester. 

b.) Zavedenie nového predmetu a jeho zabezpečenie učebnými textami 

 

Zabezpečenie podkladov a učebných textov na cvičenia z predmetu Modelovanie 

technologických procesov spracovania surovín.  

Učebné texty sú určené pre poslucháčov 1. ročníka študijného programu Riadenie procesov 

získavania a spracovania surovín v rámci inžinierskeho štúdia na fakulte BERG. 

 

c.) Pedagogické pôsobenie na zahraničných VŠ 

 

---- 

 

d.) Účasť na riešení projektov KEGA a iných vzdelávacích projektoch 

 

---- 
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e.) Autorstvo resp. spoluautorstvo interných učebných textov a učebných pomôcok 

 

1. Durdán, Milan: Nelineárne programovanie - optimalizácia jednorozmerných úloh, Učebné texty 

na semináre a cvičenia,  Edičné stredisko, Fakulta BERG,  TU Košice, 2015, 100 s., ISBN 978-

80-553-2308-4. 

2. Durdán, Milan: Nelineárne programovanie - optimalizácia viacrozmerných úloh, Učebné texty 

na semináre a cvičenia,  Edičné stredisko, Fakulta BERG,  TU Košice, 2016, 120 s., ISBN 978-

80-553-2584-2. 

3. Durdán, Milan: Modelovanie technologických procesov spracovania surovín, Učebné texty na 

semináre a cvičenia,  Edičné stredisko, Fakulta BERG,  TU Košice, 2017, 111 s., ISBN 978-80-

553-2811-9. 

 

f.) Príprava nového študijného programu 

---- 

g.) Vedenie záverečných prác a diplomových prác 

Ing. Milan Durdán, PhD. viedol 6 bakalársky prác, 12 diplomové práce (Tab. 2) a bol konzultantom 6 

záverečných prác (Tab. 3). 

Tab. 2 Prehľad vedených bakalárskych a diplomových prác na F BERG v rokoch 2004 až 2016 
 Autor Názov  Rok Typ práce 

1 Juraj Tury Grafická vizualizácia teplotných polí 2012 Bakalárska 

práca 

2 Martina Baloghová Monitorovací systém procesu žíhania s využitím power panelu 

PP65 

2013 Bakalárska 

práca 

3 Diana Ráškayová Meranie a regulácia výšky hladiny s využitím multifunkčnej 

stanice 

2013 Bakalárska 

práca 

4 Patrik Lukeš Aplikácia neurónových sietí na proces skujňovania 2015 Bakalárska 

práca 

5 Rastislav Stašák Grafická vizualizácia teplotných polí v procese UCG 2015 Bakalárska 

práca 

6 Patrik Džugan Vizualizácia technologických procesov 2016 Bakalárska 

práca 

7 Bc. Zuzana 

Andrejová 

Riadenie procesu žíhania s využitím modelu nepriameho 

merania teplôt 

2011 Diplomová 

práca 

8 Bc. Róbert Huk Vplyv zmeny vzorkovacej frekvencie na kvalitu nepriameho 

merania 

2012 Diplomová 

práca 

9 Bc. Kristína 

Kováčová 

Webová aplikácia pre internetovú podporu vzdelávacej 

inštitúcie 

2012 Diplomová 

práca 

10 Bc. Michal Ďurďák Modelovanie a simulácia procesu ohrevu masívnej vsádzky 2013 Diplomová 

práca 

11 Bc. Tomáš 

Somorovský 

Modelovanie a simulácia procesu ohrevu zrnitého materiálu 2013 Diplomová 

práca 

12 Bc. Juraj Tury Modelovanie a vizualizácia procesu ohrevu masívnej vsádzky 2014 Diplomová 

práca 

13 Bc. Martina 

Baloghová 

Automatizácia procesu žíhania 2015 Diplomová 

práca 

14 Bc. Diana 

Ráškayová 

Meranie a regulácia výšky hladiny v zásobníku 2015 Diplomová 

práca 

15 Bc. Peter Imrich Využitie Raspberry PI v informatizácii 2015 Diplomová 

práca 

16 Bc. Ľuboš Petrík Modelovanie procesu ohrevu masívnej vsádzky 2016 Diplomová 

práca 

17 Bc. Katarína 

Ivančová 

Modelovanie procesu ohrevu v tepelných agregátoch 2017 Diplomová 

práca 

18 Bc. Rastislav Stašák Grafická vizualizáciu procesu UCG 2017 Diplomová 

práca 

Zdroj: Výstup z databázy evidencie záverečných prác vytvorenej Univerzitnou knižnicou TU v Košiciach. 
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Tab. 3 Konzultant záverečných prác 
 Autor Názov  Rok Typ práce 

1 Tomáš Balog Termodynamický model procesu splyňovania uhlia 2009 Bakalárska 

práca 

2 Filip Marcin Modely pre nepriame meranie teplôt 2010 Bakalárska 

práca 

3 Bc. Lenka Balážová Model nepriameho merania vnútorných teplôt vsádzky na báze 

priamo meranej pecnej atmosféry 

2007 Diplomová 

práca 

4 Bc. Kristína 

Csengeriová 

Informačný systém pre podporu evidencie a kontroly 

dochádzky 

2010 Diplomová 

práca 

5 Bc. Iveta Fedorová Nepriame meranie povrchových teplôt masívnej vsádzky s 

využitím regresných modelov 

2011 Diplomová 

práca 

6 Bc. Filip Marcin Nepriame meranie teplo-fyzikálnych vlastností materiálov 2012 Diplomová 

práca 

Zdroj: Výstup z databázy evidencie záverečných prác vytvorenej Univerzitnou knižnicou TU v Košiciach. 

h.) Členstvo v komisiách pre štátne záverečné skúšky 

 

---- 

 

i.) Tvorba výučbových filmov, videoprogramov, online didaktických materiálov 

 

---- 

 

j.) Účasť na budovaní a rozvoji výučbových a odborných laboratórií 

 

1. Aktívna účasť na rozvoji laboratória technologických procesov (r. 2008-2012, 2015). 

Laboratórium je zamerané na modelovanie, monitorovanie a riadenie tepelných procesov. 

Základom laboratória sú tri elektrické laboratórne pece.  

Rozvoj odborného laboratória spočíval: 

 Účasť pri tvorbe fyzikálnych modelov (žíhaný zvitok) a realizácia 

experimentálnych meraní (proces žíhania) na laboratórnych peciach pre získanie 

dát potrebných pre tvorbu modelov nepriameho merania a pre proces výučby. 

 Tvorba a vývoj softvéru pre nepriame meranie teplôt v elektrických laboratórnych 

peciach. 

 Vývoj algoritmov pre riadenie elektrickej pece s využitím softvéru nepriameho 

merania. 

Využitie laboratória technologických procesov je vo výučbovom procese, vo výskume  

a pri tvorbe bakalárskych a diplomových prác. Navrhnutý softvér slúži, ako praktická 

ukážka využitia matematických modelov pre výpočet teploty v žíhanej vsádzke. 

2. Aktívna účasť na budovaní a rozvoji laboratória pre výskum podzemného splyňovania 

uhlia (r. 2008-2010). 

Laboratórium bolo zamerané na výskum technológie podzemného splyňovania uhlia  

v laboratórnych podmienkach. V laboratóriu boli skonštruované dva experimentálne 

splyňovacie reaktory (generátory) ako fyzikálne modely pre proces splyňovania uhlia. 

Budovanie a rozvoj odborného laboratória spočíval: 

 Vybudovanie infraštruktúry laboratória. 

 Príprava fyzikálnych experimentov podzemného splyňovania uhlia a účasť  

pri experimentálnych meraniach na generátoroch, 

 Návrh softvéru pre nepriame meranie teplôt v experimentálnych splyňovacích 

reaktoroch.  
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Využitie laboratória resp. výsledkov výskumu je vo výučbovom procese. Navrhnutý 

softvér slúži, ako praktická ukážka využitia matematických modelov pre výpočet teploty 

v splyňovanom uhoľnom sloji. Namerané údaje z procesu splyňovania uhlia tvorili základ 

pre bakalárske a diplomové práce. 

 

k.) Iné relevantné aktivity 

 

1. Príprava a tvorba rozvrhov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia študijných programov: 

Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín, Manažérstvo procesov, 

Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín, Riadenie procesov získavania 

a spracovania surovín v rokoch 2011 - 2013. 

2. Absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardného kurikula pre 

inžiniersku pedagogiku IGIP (r. 2013-2014 ). 

3. Organizovanie exkurzie pre študentov do firmy Magneti Marelli Kechnec Slovakia v roku 

2016. 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 27.10.2017 

 

 

 

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

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.           prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. 

         riaditeľ ÚRaIVP           dekan F BERG  


