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PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

Ing. Alica Mašlejová, CSc. pôsobila na pôvodnej Katedre metalurgie železa a zlievarenstva od 

roku 1983 kedy nastúpila ako interný doktorand v odbore Hutníctvo kovov. Počas doktorandského 

štúdia sa zapájala do pedagogickej činnosti, viedla cvičenia pre prof. Ing. Štefana Majerčáka, DrSc. 

A organizovala prvé ŠVOK súťaže.  Po  úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce začala 

pracovať v hutníckej praxi a neustále spolupracovala so svojou Alma Mater,  či už formou 

vyžiadaných prednášok z praxe, zabezpečovaním a organizovaním cvičení, exkurzií pre študentov 

(napr. v Petrografickom, Mikroskopickom a Keramografickom laboratóriu), odborných konzultácií, 

oponovaním bakalárskych, magisterských a doktorandských prác, významne podporovala študentskú 

vedeckú činnosť v rámci pôsobenia v hodnotiacej komisii ŠVOK. Je členom výberovej komisie a 

členom štátnicovej komisie pre inžinierske štúdium.  

V rámci programu EU –  Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

„Motry vysokoškolská prax“ pôsobila dva roky ako externý lektor z podniku. V rámci projektu EU – 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť   pre celoživotné vzdelávanie bola vyškolená na 

člena skúšobnej komisie na overenie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa 

kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej 

kvalifikácie. Vzdelávací program je určený na rozšírenie vzdelanostnej úrovne jednotlivca a jeho 

osobnostného kariérneho rozvoja. Dlhoročne pôsobí ako mentor pri letných „Internship“ 

programoch organizovaných U. S. Steel, s.r.o. Košice pre študentov univerzít a novo nastúpených 

absolventoch. Spolupracuje aj v oblasti individuálnych odborných stáží študentov resp. letných 

brigád pre študentov FMMR. Pre stredné odborné hutnícky zamerané školy pôsobí ako konzultant 

pre úpravu štúdijného programu zameraného na duálne vzdelávanie. 

 Ing. Alica Mašlejová, CSc. sa zapájala do vyučovacieho procesu nielen ako cvičiaci, ale aj ako 

prednášajúci  s vyžiadanými prednáškami pre predmety v oblasti odboru výroby železa a ocele. 

Oblasťou pedagogického pôsobenia boli a sú predmety zamerané na spracovanie jemnozrnných 

materiálov a prípravu vysokopecnej vsádzky, predmety v oblasti základov výroby surového železa  

ako aj perspektívy rozvoja výroby surového železa v našom regióne V4. Okrem uvedených 

vyžiadaných prednášok zabezpečovala habilitantka praktické cvičenia z predmetov Žiaruvzdorné 

materiály v čiernej metalurgii. 



Súčasne popri pedagogickej činnosti, výučby odborných predmetov je konzultantkou 

záverečných prác študentov bakalárskeho, inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia. V 

pedagogickom procese v rámci prednášok, ale aj cvičení, využíva všetky dostupné  najnovšie odborné 

poznatky získané z aktuálne riešených EU projektov a najmodernejšie spôsoby laboratórnych 

metodík ako aj didaktickej techniky. V rámci predmetu  Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii 

vypracovala  pre študentov odborné  texty s ohľadom na praktické skúsenosti v elektronickej forme, 

ktoré sú k dispozícií študentom. Je spoluautorkou kapitol v učebniciach a učebných  vysokoškolských 

učebných textov: Petrografia pre hutnícku prax, Theory of sintering fine materials. Je spoluautorkou 

kapitoly v zahraničnej monografii na tému: „Evaluation methods of raw materials for sintering 

process and blast furnace process”. Nespornou prednosťou habilitantky sú bohaté praktické 

skúsenosti z vedenia akreditovaného laboratória ako aj ovládanie anglického jazyka v ktorom môže 

viesť výučbu ako aj medzinárodné etablovanie medzi vysokopecnými odborníkmi v rámci EU. 

Poznatky z kurzov zameraných na výrobu surového železa, ktoré absolvovala v USA i v Kanade 

aplikuje aj do vzdelávacieho procesu pre našich študentov. 

 

Na základe uvedených skutočnosti možno pedagogickú činnosť Ing. Alice Mašlejovej, CSc. 

hodnotiť kladne a odporučiť jej habilitovanie za docenta. 

 

ZOZNAM ZABEZPEČOVANÝCH PREDMETOV: 

AR 2011/12 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetračne.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu:  Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
AR 2012/13 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu: Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
 
 
 



AR 2013/14 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu: Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
AR 2014/15 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. Štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu: Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
AR 2015/16 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu: Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
AR 2017/18 
cvičenia: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (inž. štúdium) 
Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia.  
Fázová analýza žiaruvzdorných materiálov.  
Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie.  
Exkurzia do laboratórií a výrobných prevádzok. 
Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom.  
Vyžiadané prednášky v rámci predmetu: Základy výroby surového železa (inž. štúdium). 

    Intenzifikácia vysokopecného procesu. 
             Perspektívy rozvoja výroby surového železa v EU. 
 
V Košiciach,  

 

prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.    prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 
vedúca Oddelenia metalurgie železa a zlievarenstva             riaditeľ Ústavu metalurgie  
bývalá vedúca Katedry metalurgie železa a zlievarenstva 
 
 
                                                 doc. Ing. Iveta Vasková, PhD 
      dekanka FMMR 



Pedagogická aktivita Ing. Alica Mašlejová,CSc. 
Prevádzkové cvičenia uskutočnené v U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 
 

Výroba koksu     12.10.2011  6 študentov; 1. roč. inž. štúdia 

Moderné metódy kontroly a riadenia  17.10.2011 2 študenti; 2. roč. inž. štúdia 

Výroba koksu     23.11.2011 6 študentov; 1. roč. inž. štúdia 

Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii 05.11.2012 6 študentov; 2.roč. inž. štúdia 

Základy vysokopecnej techniky   09.11.2012 10 študentov; 3.roč. Bc. štúdia 

Hutníctvo železa    12.11.2012 10 študentov; 2. roč. Bc. štúdia 

Hutníctvo železa    19.11.2012 12 študentov; 2.roč. Bc. štúdia 

Moderné metódy kontroly a riadenia v ČM 23.10.2012 6 študentov; 2. roč. inž. štúdia 

Výroba koksu     05.12.2012 8 študentov; 1.roč. inž. štúdia 

Výroba koksu     21.11.2013 10 študentov; 1. roč. inž. štúdia 

Základy vysokopecnej techniky   08.11.2013 5 študenti; 3. roč. Bc. štúdia 

Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii 07.11.2013 7 študentov; 2.roč. inž. štúdia  

Hutníctvo železa a ocele   28.10.2013   9 študentov; 2.roč. Bc. štúdia 

Základy výroby surového železa   05.04.2013 7 študentov; 1.roč. inž. štúdia 

Základy vysokopecnej techniky  10.11.2014 12 študentov; 2. roč. Bc. štúdia 

Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii 06.11.2014  10 študentov; 2. roč. inž. štúdia  

Výroba koksu     30.10.2014 8 študenti; 1. a 2. roč. inž. štúdia 

Základy výroby surového železa   11.04.2014 10 študentov; 1. roč. inž. štúdia 

Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii 2013/2014 10 študentov; 1. roč. inž. štúdia 

semester : 9.10, 16.10, 23,10, 30.10, 10.11.  

Základy výroby surového železa   09.04.2015 2 študenti; 1. roč. inž. štúdia 

Koksárenstvo     27.10.2015 3 študenti; 1. roč. inž. štúdia 

 


