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PREHĽAD VEDECKO - VÝSKUMNEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI 

1979-1983    Inžinierske štúdium štúdium, Hutnícka fakulta, Katedra metalurgie železa a zlievarenstva  
1983-1988    Doktorantské štúdium - Hutníctvo kovov: “Teória spekania jemnozrnných zelezorudných 

materiálov” aktivity výskumného charteru vo VSŽ a NHKG, Vitkovice Ostrava, Rudňany 
Postgraduálne štúdium – IT na Technicke univerzite v Košiciach 

1997          Postgraduálne štúdium - Refractory Materials na Technickej univerzite v Košiciach 
2000           Postgraduálne štúdium – Životné prostredie na Technicke univerzite v Košiciach 
1992 do dnes 

25 rokov pracuje na rôznych pozíciách vo Výskumnom a skúšobnom ústave U. S. Steel 
Košice, s.r.o., Začala ako výskumník a vývojár, pokračovala ako špecialista a neskôr 
ako riaditeľka pre manažovanie oblastí výskumu ako je výroba koksu, výroba 
aglomerátu, výroba surového železa a potom pre komplexné materiálové analýzy.   

VÝSKUMNÉ AKTIVITY: 

Manažovanie projektov:  Odsírovanie surového železa (V 22)     
     Vývoj a aplikácia koróznych testov pre žiaromateriály (Z 78)   
      Optimalizácia využívania žiaromateriálov  (V 37)  
      Optimalizácia výmurovky kyslíkového konvertora (P 9-27/1)   
      Štúdia degredácie žiaruvzdorných materiálov (P 9-19/2) 
      Optimálne používanie žiaruvzdorných materiálov v agregátoch (V 
122)     Metodológia hodnotenia kvality uhoľnej vsádzky a koksu (P 9-1/3) 
    Analýza degradácie oceľového plášťa panví a medzipanví 

   Hodnotenie a optimalizácia tvrdonávarov valcov pre ZPO   
Účasť na projektoch: 
   Optimalizácia injektovania práškového uhlia do vysokej pece  (Z 21 a Z 54) 
    Optimalizácia procesu riadenia procesu spekania (Z 53) 
   Vývoj a zevedenie metodológie dynamických koróznych testov   (P9-19/3)
   Optimalizácia spotreby žiaromateriálov  (V 139) 
   Optimalizácia vlastností koksu pre vysoké pece (P 9-1/1)  
   Optimalizácia chodu vysokej pece  (P 9-1/2) 
    
Vybudovala dve nové Centrá excelenie  
1. pre testovanie uhlia a koksu - poskytuje komplexné služby vrátane logistiky, štandardizovaných 
metód testovania pre uhlie, uhoľnú zmes a koks s aplikovaním ISO/IEC1 7025 
2. pre Ekológiu – zostavila tím odborníkov pre definovanie oblasti výskumu so zohľadnením 
najlepších EU postupov pre oblasť Hutníctva železa.  
 
Výroba koksu, aglomerátu a surového železa - zostavila a riadila výskumný tím pre optimalizáciu 
koksovej a rudnej vsádzky, modelovanie a hodnotenie procesov pri výrobe surového železa.  
Externé a Univerzitné kooperácie - manažovala a konzultovala projekty:  
2008: č. P-102-003206-III.: Eliminácia zinku procesom chlorácie - 3. etapa  

           Laboratórne experimenty v statickej vrstve: Spracovanie  

           majoritných konvertorových jemných kalov a prachov. 

2007: č. P-102-003206-II:  Eliminácia zinku procesom chlorácie - 2. etapa  

           Laboratórne experimenty v statickej vrstve. 

2006: č. P-102-003206:      Eliminácia zinku procesom chlorácie - 1. etapa Teoretické    



Počas doktoranského štúdia bola  zapojená do plánovanej vedecko - výskumnej činnosti aj do 

výskumných prác riešených v rámci hospodárskej činnosti. 

Oblasť jej vedecko - výskumnej činnosti bola 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 doktorandského štúdia. 

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.  

V období rokov 1983-1987 absolvovala študijný pobyt na vtedajšej katedre a následne 

interné doktorandské štúdium, ktoré úspešne ukončila obhajobou doktorandskej dizertačnej práce 

„Teória spekania jemnozrnných železorudných materiálov". V rámci riešenia dizertačnej práce 

študovala vplyv viacerých vybraných faktorov vsádzky, ako aj procesov na kvalitatívne ukazovatele 

aglomerátu a technologicko-technické parametre spekania. Základom pre toto štúdium boli 

experimentálne práce na čistých oxidoch a modelovaných zmesiach na laboratórnej spekacej 

panvičke. Svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti aplikovaného výskumu využila pri výstavbe dvoch 

centier excelencie zameraných na kvalitu a hodnotenie koksu, rúd, rudnej vsádzky a železorudného 

aglomerátu. V oblasti vedeckého pôsobenia riešila niekoľko problémov, ktoré si vyžadovala prax ako 

je výskum možnosti zlepšenia kvality vsádzkových materiálov pre vysoké pece a možnosti 

zužitkovania kovonosného odpadu, výskumu podmienok aglomeračného procesu.  Venovala sa tiež 

optimalizácii chodu vysokých pecí,  úspore paliva a žiaruvzdorných materiálov. V rámci tohto 

výskumu Ing. Mašlejová, CSc. riešila celý rád výskumných úloh ako zodpovedný riešiteľ a neskôr ako 

líder projektov. Vedie akreditované laborataórium- S201 a tento systémový prístup aplikuje aj do 

riešenia všetkých odborných úloh. 

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 

aj za najlepšiu publikáciu v rámci svojho pracoviska. Počas svojho pôsobenia je autorom 

a spoluatorom 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. 

Od roku 2006 pracuje ako externý posudzovateľ EU projektov pre HORIZONT 2020 a pre fond 

RFCS (Research Found for Coal and Steel) ako aj pre slovenské grantové agentúry (APVV),  pre obalsť 

Aglomerácia a výroba surového železa, v roku 2015 bola menovaná do TGS1 – Odbornej hodnotiacej 

skupiny ako jeden z 12 EU odborníkov pre posudzovanie správ v jednotlivých etapách ich riešenia ako 

aj záverečných správ, riešiteľmi ktorých sú najvplyvnejší odborníci z oblasti výroby surového železa 

v rámci EU.  

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/rfcs/tgs-members_en.pdf 
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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 
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