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výrobných technológií so sídlom v Prešove, 
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akademický titul „Inžinier“ (Ing.) v odbore 
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2010 – 2013 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 
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akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.) 
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materiály 
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- NC výrobná technika 
- Vypracovanie bakalárskej práce 
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Publikačná činnosť 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (1) 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách (5) 

FAI -  Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky...)  (1) 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch (6) 

ADE - Vedecké práce v zahraničných 
nekarentovaných časopisoch (5) 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch (6) 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (14) 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (4) 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách (20) 
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ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
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AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach Web 
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BEE - Odborné práce v zahraničných 
nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných) (5) 

BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných 
zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 

GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 
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