
 

 

Profesijný životopis 

 

Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, titul 

 Ivan Gajdoš, Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1980  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

1998 – 2003 vysokoškolské štúdium na SjF v Košiciach, Katedra  
technológií a materiálov, študijný odbor: Expertízna činnosť v priemysle. 
 
2003-2007 doktorandské štúdium na SjF TU v Košiciach, Katedra  
technológií a materiálov , študijný odbor: Strojárske technológie a 
materiály 

Ďalšie vzdelávanie Certifikát Magisc RP-Training , MCAE systems  sro., (2008) 
Certifikát o absolvovaní školenia Autodesk Simulation Moldflow, 
Smartplast sro., (2013) 
Certifikát o absolvovaní školenia ANSYS Polyflow, SVS FEM sro.. (2017) 
Certifikát “Solidworks CSWA – Mechanical Design”, Dassault Systémes 
(2017) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Mechanical Design”, Dassault Systémes 
(2018) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Advanced Weldments ”, Dassault 
Systémes (2018) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Advanced Surfacing ”, Dassault Systémes 
(2018) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Advanced Mold Making ”, Dassault 
Systémes (2018) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Advanced Drawing Tools ”, Dassault 
Systémes (2018) 
Certifikát “Solidworks CSWP – Advanced Sheet Metal ”, Dassault 
Systémes (2018) 
Certifikát “Solidworks Accredited Educator“, Dassault Systémes (2018) 
Certifikát “Solidworks CSWA – Additive Manufactruing”, Dassault 
Systémes (2018) 
Certifikát o absolvovaní školenia ANSYS Fluent Meshing a ANSYS CFD-
Post, TechSoft Engineering sro., (2019) 
 

Priebeh zamestnaní 2007 – 2015: odborný asistent na Katedre technológií a materiálov / 
Ústav technológií a manažmentu 
2015 – 2020: tajomník a odborný asistent na Katedre počítačovej 
podpory technológií / Ústav technologického a materiálového 
inžinierstva 
2020 – súčasnosť: tajomník a odborný asistent na Katedre technológií, 
materiálov a počítačovej podpory výroby / Ústav technologického a 
materiálového inžinierstva  
  

 



Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta: 
 
- vedenie prednášok vybraných kapitol z povinných a povinne 
voliteľných predmetov vrátane hodnotenia študentov 
- vedenie seminárov a cvičení z povinných a povinne voliteľných 
predmetov vrátane konzultácii a hodnotenia študentov 
 
Podrobný prehľad je v prílohe „Prehľad pedagogickej činnosti 
na VŠ a prehľad výsledkov dosiahnutých v tejto činnosti“ 

Odborné zameranie - technológie spracovania plastov (vstrekovanie a extrudovanie) 
- CAD modelovanie a navrhovanie plastových výrobkov 
- CAE analýza procesov spracovania plastov 
- aditívne technológie  

Publikačná činnosť vrátane 
rozsahu (autorské hárky) a 
kategórie evidencie (napr. AAB, 
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z.z.) 1.učebnica 3. 
skriptá 

ACB- Vysokoškolská učebnica (počet 1, rozsah 4/12) 
BCI - Skriptá a učebné texty (počet 2 , rozsah 4/8, 5,5/11) 
Podrobný prehľad je v prílohe „Zoznam pôvodných 
publikovaných vedeckých a odborných prác“ 

Ohlasy na vedeckú prácu 195 citačných ohlasov doteraz registrovaných na publikácie od roku 
2008 epc.lib.tuke.sk, z toho: 
 
- citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 
databázach WOS, SCOPUS (121) 
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
databázach (61) 

Kontaktná adresa Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií, 
materiálov a počítačovej podpory výroby, Mäsiarska 74, 040 01 Košice. 

 

 

 

 

 

V Košiciach 09. 09. 2020                                                              ................................................. 

                                                                                                                 Ing. Ivan Gajdoš, PhD. 


