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 Životopis   
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Ľubica Miková, rod. Ďuricová, Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1983 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2001-2007 
Inžinier Ing. - udelený inžiniersky diplom. Študijný odbor: Mechatronika. 
LEVEL 5 – FIRST STAGE OF TERTIARY EDUCATION . ISCED 5B.  - 
Master’s degree programme 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 
 
2008-2011 
Doktor filozofie PhD. 
Študijný program 5.2.16 Mechatronika. LEVEL 6 – SECOND STAGE OF 
TERTIARY EDUCATION, Interná forma doktorandského štúdia. 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 

Ďalšie vzdelávanie implementácie inovatívnej metódy vzdelávania. Národný projekt: vysoké 
školy ako motory rozvoja vedomostnej  spoločnosti. Aktivita: Posúdenie 
efektívnosti študijných programov vysokých škôl. (2015) 
Control design – National Instruments (2014). 
detekcia objektov, priemyselná identifikácia, meracie systémy, IO link 
(2014) 

Priebeh zamestnaní 2007-2008 
Konštruktér 
Strojkov Engineering, Južná trieda 46, 040 01  Košice 
 
2011-2015 
Vedecko-výskumná pracovníčka v odbore Mechatronika na Katedre 
aplikovanej mechaniky a mechatroniky. 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 
Košice 
 
2015-doteraz 
Odborná asistentka v odbore Mechatronika na Katedre mechatroniky. 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 
Košice 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 
(C – cvičenia, P – prednášky (vybrané kapitoly)) 
- Mechatronika (C) 
- Navrhovanie riadiacich systémov (P, C) 
- Teória dynamických systémov (P, C) 
- Navrhovanie mechatronických sústav (C) 
- Riadenie technických sústav (P, C) 
- Rýchla príprava prototypov mechatronických sústav  (P, C)) 
- Základy informatiky (P) 
- Informatika (P) 

Odborné alebo umelecké zameranie Mechatronika, Navrhovanie mechatronických sústav, Meranie 
neelektrických veličín, Snímače, Akčné členy, Navrhovanie riadiacich 
systémov, Riadenie technických sústav, Teória dynamických systémov, 
Informatika 

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

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1),    

          (3AH) 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (5) 

           (3AH, 3AH, 3AH, 3AH, 3AH) 

BCI - Skriptá a učebné texty (1) 

           (3AH) 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3) 

AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (5) 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (37) 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (24) 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
(8) 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (16) 
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AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

ADM - Vedecké práce v zahranič. časop. registr. v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (13) 

AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1) 

Ohlasy na vedeckú prácu 61 citačných ohlasov  
Z toho: 
- citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných databázach 
WOS alebo Scopus: 29 
- citácie v domácich publikáciách registrované v citačných databázach 
WOS alebo Scopus: 4 
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
databázach: 14 
- citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných databázach: 
14  

Kontaktná adresa Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 
Košice 
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