
Životopis 

Meno a priezvisko, titul: Vladimír Simkulet, Ing. PhD. 

Dátum a miesto narodenia: 1977, Snina 

Vysokoškolské vzdelanie 
a ďalší akademický rast: 

1995 - 2001: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, odbor: 
Strojárske materiály a technológie, zameranie: Expertízna činnosť v 
priemysle (získaný titul Ing.) 
2001 - 2004: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, školiace 
pracovisko: Ústav materiálového výskumum SAV Košice, odbor: 
Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov (získaný titul PhD.) 

Priebeh zamestnaní: 2004 - 2005: Metalsint, a.s., Dolný Kubín; Vihorlat s.r.o. Snina (technológ, 
konštruktér), 
2005 - súčasnosť: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií so sídlom v Prešove, odborný asistent 

Odborné zameranie: Výrobné technológie, Strojárske materiály a technológie, Materiálové 
inžinierstvo a medzné stavy materiálov 

Priebeh pedagogickej 
činnosti: 

Katedra automobilových a výrobných technológií/ Nové materiály, 
Technické materiály I-II, Špeciálne materiály, Štruktúrna podstata 
vlastnosti materiálov, Výrobné technológie 

 Podrobný priebeh pedagogickej činnosti je v prílohe - Prehľad 
pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti 

Publikačná činnosť: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3) 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8) 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12) 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5) 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (6) 
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (5) 
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (1) 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8) 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (18) 
BCI  - Skriptá a učebné texty (3) 
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (3) 

 Podrobný prehľad publikačnej činnosti v prílohe – Prehľad publikačnej 
činnosti vrátane ohlasov 

Ohlasy na vedeckú prácu: Citácie v domácom časopise (7) 
Citácie v zahraničnom časopise (64) 
Citácie v časopisoch a zborníkoch indexovaných v databáze Scopus (61) 

 Podrobný prehľad pedagogickej činnosti v prílohe – Prehľad publikačnej 
činnosti vrátane ohlasov 

Kontaktná adresa: Hlavná 410/20A, 082 16 Záhradné 
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