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Predkladá: prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc. - predseda habilitačnej komisie 

 

Košice, 25. apríl 2018 



 Ing. Alica Mašlejová, CSc. predložila habilitačnú prácu na tému „Štúdium železorudných 

materiálov pre vysokopecnú výrobu“ a dňa 27.09.2017 požiadala dekanku FMMR, TU v Košiciach 

o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo. 

 Ing. Alica Mašlejová, CSc. sa narodila v roku 1960 v Trenčianskych Tepliciach. 

Vysokoškolské štúdium na Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach v študijnom odbore Hutníctvo kovov 

ukončila v roku 1983. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvovala 2 ročný študijný pobyt na Katedre 

metalurgie železa a zlievarenstva, na  ktorý nadväzovalo 3 ročné doktorandské štúdium. Od roku 1985 

pôsobila na Katedre železiarstva a zlievarenstva, ako interný doktorand v odbore Hutníctvo kovov. 

V roku 1988 bola zaradená na pedagogické miesto odborného asistenta a v tom istom roku ukončila 

vedeckú prípravu  u prof. Ing. Štefana Majerčáka, DrSc. Prácu úspešne obhájila v roku 1989. 

V súčasnosti  Ing. Alica Mašlejová, CSc. pôsobí na Výskumnom a skúšobnom ústave U. S. 

Steel, Košice, s.r.o. Od roku 1992 ako výskumník a vývojár, od roku 2000 ako špecialista pre 

metalografiu a keramografiu. V období rokov 20015 až 2010 bola riaditeľkou prvovýroby a od roku   

2010 až po súčasnosť je riaditeľkou Metalografie a analýzy porúch.  Od roku 2006 pôsobí ako 

posudzovateľ pre EU RFCS v oblasti TGS1 Aglomerácia výroba surového železa. Od roku 2015 

pôsobí, ako jeden z 12 EU expertov pre posudzovanie schválených projektov v jednotlivých etapách. 

Na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva pôsobí dlhé roky ako hosťujúci prednášateľ z praxe -  

vybrané prednášky z oblasti  Výroby surového železa, aglomerácie a výroby ocele. 

V súčasnosti Ing. Alica Mašlejová, CSc. je pedagogicky orientovaný do oblasti prípravy 

vysokopecnej vsádzky, vysokopecnej výroby surového železa a alternatívnych spôsoboch  výroby 

železa. V rámci cvičení, od akademického roku 2011/2012 až po súčasnosť, zabezpečuje výučbu 

v predmete Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgií v celom rozsahu. 

V rámci prednášok zabezpečuje vybrané prednášky z predmetu Základy výroby surového železa.  

Vo svojej vedeckej činnosti je orientovaná hlavne do oblasti spracovania jemnozrnných 

materiálov, výroby železa a spracovania železonosných druhotných surovín. 

Počas pôsobenia na Výskumnom a skúšobnom ústave U. S. Steel Košice, s.r.o.,  Ing. Alica 

Mašlejová, CSc. bola vedúcou 19 výskumných projektov a v 6 výskumných projektoch bola členkou 

riešiteľského kolektívu.  

 Výsledky týchto výskumných prác boli prezentované v 4 karentovaných časopisoch 

s hutníckou problematikou, v 19 článkoch v zahraničných odborných časopisoch, v 9 článkoch 

v domácich odborných časopisoch v 65 príspevkoch na domácich konferenciách a v 36 príspevkoch na 

zahraničných konferenciách. Vedecké práce Ing. Alice Mašlejovej, CSc. boli citované 25 krát z toho 

22 krát v zahraničí. 

 Na základe predloženej habilitačnej práce a podanej žiadosti začala dekanka Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. habilitačné 

konanie a po schválení Vedeckou radou FMMR, dňa 26. decembra 2017, vymenovala habilitačnú 

komisiu v zložení: 

 

 

Predsedníčka:   prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc. – TU FMMR, Košice 

 

  

Členovia:          prof. Ing. Jozef Kijac, CSc.. –  profesor, (dôchodca) 

                                Ing. Marek Jenčo         –  riaditeľ DZ VP, U.S. Steel Košice 

 

 a oponentov habilitačnej práce v zložení: 

 

  prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. - Ústav geotechniky SAV, Košice 

            prof. Ing. Alena Pribulová, CSc. -  FMMR, TU Košice 

            doc. Ing. Ján Kret, CSc. – VŠB TU FMMI ,Ostrava, ČR, (dôchodca) 

 

            



Habilitačná komisia v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. preskúmala plnenie kritérií Ing. 

Alice Mašlejovej, CSc. pre habilitáciu docentov, schválených Vedeckou radou FMMR TU 

v Košiciach. Plnenie kritérií je uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 

 

 

PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Konanie / 

              Kritérium 

Habilitačné 

konanie 

Habilitačné 

konanie (plnenie) 

Monografia - 1 x kapitola 

Vysokoškolská učebnica - 1 x kapitola 

Skriptá a učebné texty 2 2 

Vyškolenie doktoranda - - 

Pedagogická činnosť 3 roky od získania titulu PhD. 28 od CSc.  

Pôvodná vedecká práca 

v domácom časopise 

 

10 

Z toho minimálne  

4 práce v časopisoch 

indexovaných v databáze 

Web of Science alebo 

SCOPUS 

alebo 

Z toho minimálne 2 práce 

v časopisoch 

indexovaných v databáze 

Current Contents 

9 

Z toho 4 CC 

 alebo 12 Scopus 

 

Pôvodná vedecká práca 

v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

 

 

3 

19 

Citácia v domácom časopise  

10 

Z toho minimálne 

5 citácií 

v časopisoch 

a zborníkoch 

indexovaných 

v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS  

3 
CC: 2, 

Scopus: 20 

min. 8 citácií 

v časopisoch  a min. 14 

v  

zborníkoch 

indexovaných 

v databáze web.of 

Science alebo SCOPUS 

  

 

Citácia v zahraničnom 

časopise 

 

5 

22 

 

 

Vymenovaní oponenti v stanovenom termíne vypracovali pozitívne oponentské posudky na 

habilitačnú prácu a habilitačná komisia sa oboznámila s údajmi o pedagogickej a vedeckej práci 

uchádzača, na základe čoho dekanka fakulty určila termín konania verejnej habilitačnej prednášky 

a obhajoby habilitačnej práce na deň 25. 04. 2018 o 9.00 v Hoteli Park, Radlinskéhi 21, Dolný Kubín.  

 

Informácia o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce bola uverejnená  v denníku 

Korzár dna 3. 4. 2018 na 7. strane. 

 

 Z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce je vyhotovený zápis, ktorý je 

prílohou tohto návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZDÔVODNENIE NÁVRHU 

 

 

 Pedagogická činnosť 

 

 

Oblasťou pedagogického pôsobenia Ing. Alici Mašlejovej, CSc., boli a sú predmety zamerané 

na spracovanie jemnozrnných železorudných materiálov a prípravu vysokopecnej vsádzky, predmety 

v oblasti vysokopecnej výroby surového železa, alternatívnych spôsobov výroby železa a použitie 

žiaruvzdorných materiálov v čiernej metalurgii. V uvedených predmetoch zabezpečuje habilitantka 

výbrané prednášky a dlhoročné konzultácie vo vednom odbore. 

Súčasne popri pedagogickej činnosti - výučby odborných predmetov je konzultantom 

záverečných prác študentov bakalárskeho,  inžinierskeho a doktorandského štúdia. Pôsobí ako člen 

štátnicovej komisie za prax. 

Po celé obdobie svojej pedagogickej činnosti aktívne pracuje so študentmi v oblasti 

študentskej odbornej činnosti, kde dlhoročne pôsobí ako člen odbornej komisie pre posudzovanie 

prác. V pedagogickom procese v rámci prednášok, ale aj cvičení, využíva najmodernejšie spôsoby 

didaktickej techniky.  Podieľala sa na vypracovaní vysokoškolských skrípt pre študentov 

bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia „Petrografia pre hutnícku prax“. Vypracovala 

učebné texty pre cvičenia z oblasti použitia žiaromateriálov pri výrobe surového železa, ktoré sú v  

elektronickej forme  k dispozícií študentom.  

 

Na základe uvedených skutočnosti možno dlhoročnú pedagogickú činnosť hlavne z oblasti 

prípravy vysokopecnej vsádzky, výroby surového železa a aplikácie nových vedeckých poznatkov do 

praxe Ing. Alicu Mašlejovú, CSc. hodnotiť pozitívne vzhľadom na jej hlboké teoretické ako aj 

praktické vedomosti vo vednej oblasti  a odporučiť jej habilitovanie za docenta. 

 

  

 Vedecko – výskumná činnosť 

 

Výskumná činnosť sa u Ing. Alici Mašlejovej, CSc. začala datovať od začiatku 

doktorandského štúdia v roku 1985. 

Oblasť vedecko - výskumnej činnosti Ing. Alice Mašlejovej, CSc. je zameraná na oblasť 

prípravy vysokopecnej vsádzky, hlavne železorudného aglomerátu a peliet a vylepšenie vysokopecnej 

technológie. Pracovala v kolektíve pod vedením pána prof. Ing. Š. Majerčáka, DrSc., ktorý bol 

skúseným odborníkom v danej oblasti bádania a ktorý bol aj jej školiteľom počas vedeckej prípravy. 

Riešila a rieši úlohy z oblasti výskumu spracovania jemnozrnných materiálov cestou 

aglomerácie a peletizácie so zreteľom na optimalizáciu a kvalitu produktu s jeho následnou aplikáciou 

v hutníckej praxi. Uvedenú problematiku riešila z hľadiska kvalitatívnych a technologických 

podmienok pri zohľadnení efektívnosti výroby aj s ohľadom na ochranu životného prostredia.  Pri 

riešení výskumných úloh využívala moderné techniky analytického rozboru a testovania materiálov 

pre štúdium fyzikálno-chemických a metalurgických vlastností nielen na úrovni servisných služieb, 

ale aj pre dosahovanie pôvodných vedeckých poznatkov v oblasti štruktúrnej a sub-štruktúrnej 

analýzy.  

Ako vyplýva zo zoznamu publikačnej činnosti Ing. Mašlejovej, CSc. výsledky svojej 

vedecko-výskumnej činnosti publikuje v domácich aj zahraničných odborných periodikách a na 

domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Jej publikačnú činnosť dopĺňajú odborné 

výskumné správy z riešenia úloh pre prax, kde bola platným členom riešiteľského kolektívu. V roku 

2004 bola ocenená za najlepšiu publikáciu v rámci svojho pracoviska. Je autorkou a spoluautorkou 

viac ako 150 odborných prác, v ktorých je obsiahnutých aj 13 výskumných správ z riešenia 

a aplikácie výsledkov výskumných úloh v hutníckej praxi a množstvo krátkodobých správ 

s okamžitými odporúčaniami pre riešenie vzniknutých problémov.  Jej práce sú dobré prijímané 



vedeckou ako aj odbornou verejnosťou. Výsledky svojho vedeckého a výskumného bádania priamo 

využíva v pedagogickej činnosti. 

 

Ing. Alica Mašlejová, CSc., zodpovedá  predstavám o nositeľovi vedecko-pedagogickej 

hodnosti docent a po úspešnom habilitačnom konaní prispeje vo funkcií docent k rozvoju vedného 

odboru Hutníctvo a k plneniu pedagogického a vedeckého poslania Fakulty materiálov, metalurgie 

a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach. 

 

 

CELKOVÉ HONOTENIE A NÁVRH 

 

 

 Habilitačná komisia na základe predložených materiálov, posudkov oponentov na habilitačnú 

prácu, priebehu habilitačnej prednášky, následnej obhajoby a diskusie , ako aj na základe hodnotenia 

pedagogickej a vedeckej práce dospela k záveru, že Ing. Alica Mašlejová, CSc. je osobnosťou, ktorá 

rieši náročné vedecko – výskumné projekty v študijnom odbore Hutníctvo. Výsledky vedecko – 

výskumnej činnosti aplikuje vo svojej pedagogickej práci. Menovaná rozsahom a kvalitou svojej 

vedecko – výskumnej a pedagogickej činnosti spĺňa kritériá Vedeckej rady Technickej univerzity 

v Košiciach pre udelenie vedecko – pedagogického titulu docent. 

 

 Habilitačná komisia preto odporúča Vedeckej rade FMMR, TU v Košiciach schváliť 

menovanie 

 

Ing. Alice Mašlejovej, CSc.. 

 

za docenta v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo  

 

 

 

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

                                                          prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.                                                                                

                                                          predseda habilitačnej komisie 

 

 

 

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

                                                         prof. Ing. Jozef Kijac, CSc. 

                                                         člen habilitačnej komisie 

 

 

 

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

                                                          Ing. Marek Jenčo 

                                                          člen habilitačnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


