
Meno a priezvisko, tituly Radim Rybár, doc., Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1973, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 
rast 

1996 - Inžinier 

Študijný odbor: Dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských 
zdrojov, 
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach (FBERG TUKE) 

2002 - Philosophiae doctor: 2002 

Vedný odbor: Dobývanie ložísk nerastov a geotechnika, FBERG 
TUKE  

2006 - docent 

Štúdijný odbor odbor: Získavamie a spracovanie zemských 
zdrojov, FBERG TUKE  

Ďalšie vzdelávanie 2011 - Vysokoškolská pedagogika podľa európskych 
štandardov. 
Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE. 

Priebeh zamestnaní 1996-2000.- Interný doktorand, FBERG TUKE,  
2000 - Vedecký pracovník, FBERG TUKE, 
2000-2006 - Odborný asistent, FBERG TUKE, 
2006 – súčasnosť – Docent, FBERG TUKE, 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Pedagogická činnosť prebiehala na FBERG TUKE, (P– prednášky, 
C– cvičenia, S – semináre)  

1. Alternatívne zdroje energie I., P, C 
2. Alternatívne zdroje energie II., P, C 
3. Dobývanie ložísk nerastov, C 
4. Energetické stroje, P 
5. Energia vetra vody a biomasy, P, C 
6. Geotermálna a slnečná energia, P, C 
7. Kogenerácia, S 
8. Legislatíva odpadového hospodárstva, C 
9. Navrhovanie malých vodných elektrární, S 
10. Posudzovanie vplyvov činností na ŽP, C 
11. Povrchové dobývanie ložísk nerastov, C, 
12. Projektovanie vo VOZZ, S 
13. Semestrálny projekt, S, 
14. Technológia povrchového dobývania, C 
15. Technológie AZE, P, C 
16. Tradičné zdroje energie, P, C 
17. Využitie OZE v turizme, S 
18. Zdroje a premeny energie, P, C 
19. Zem a zemské zdroje, P, C 
20. Zemské zdroje, P, S 

Zemské zdroje a svetová politika, S 
  

Odborné alebo umelecké zameranie Získavanie a spracovanie zemských zdrojov - obnoviteľné zdroje 
energie 

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

1.21. monografia 
2.22. učebnica 
3.23. skriptá 

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (2), (3,5AH, 2,95AH) 
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(1) (3,2 AH) 
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (1) (0,3 AH) 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách (9) (∑ 17,81 AH) 
BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
(1) (3,4 AH) 
BCI - Skriptá a učebné texty (5)(∑6,8 AH) 



ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
(7) 
AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (49) 
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch (20) 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
(42) 
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (11) 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (18) 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (40) 
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (16) 
BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch (1) 
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 
(18) 
BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (5) 
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (2) 
AFK - Postery zo zahraničných konferencií (1) 
AFL - Postery z domácich konferencií (1) 
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2) 
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
CAH - Audiovizuálne diela (videokazeta,film,CD-ROM,DVD) 
nakrútené v domácej produkcii (2) 
GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 
žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu WOS: h-index: 7,  citácie: 56 (bez samocitácií)  
Scopus h-index: 7,  citácie: 87 (bez samocitácií)  
 

Počet doktorandov: školených 
                                    ukončených  

Školených doktorandov po dizertačnej skúške: 2 
Ukončených doktorandov: 7 

Téma inauguračnej prednášky Diferencované štruktúry ako základ inovačných riešení v 
heliotechnike 

Vedecká rada fakulty BERG a VR TUKE, ktoré 
rozhodovali o návrhu na profesora 

 

Návrh na vymenovanie za profesora v odbore 
habilitačného konania  a inauguračného 
konania 

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Kontaktná adresa doc. Ing. Radim Rybár, PhD.  
ÚZZ, FBERG 
Technická univerzita v Košiciach  
Park Komenského 19  
04001 Košice  
Tel.: +421 55 602 2385, e-mail: radim.rybar@tuke.sk 

 
Dátum: 15. 11. 2019 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača 


