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NÁVRH
na vymenovanie doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD.  za profesora v odbore habilitačného

konania a inauguračného konania hutníctvo

V zmysle § 5 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká rada
Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach na svojom
zasadnutí 08. 11. 2019 uznesením č. Uzn. VR FMMR/november 11/2019 schválila inauguračnú
komisiu a oponentov pre inauguračné konanie doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD. v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania hutníctvo.
Inauguračná komisia:
predsedníčka: prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc. – TUKE, FMMR
členovia:        prof. Ing. Jiří Bažan, CSc. - Vysoká škola báňská - TU Ostrava, FMT

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. Ústav geotechniky SAV, Košice
Ing. Dušan Ivanišin, PhD. - U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Košice

Oponenti:
Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc. - ÚG SAV, Košice
prof. Ing. Karel Michalek, CSc., - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FMT,
doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc., - INOVAL, detašované pracovisko ÚMMaMS SAV, Žiar

nad Hronom

Predsedovi, členom inauguračnej komisie a oponentom boli poskytnuté nasledujúce
materiály o inaugurantovi:
1. životopis,
2. prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej oblasti,
3. prehľad vedeckovýskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti,
4. prehľad výsledkov vedeckej školiacej činnosti doktorandov uchádzača
5. zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných

textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov,
prednášok doma a v zahraničí, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce
a odborné práce,

6. plnenie kritérií na vymenovanie za profesora,
7. výpis databaz CC, WoS a SCOPUS
8. tézy inauguračnej prednášky

Materiály doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD. sú v zmysle § 7 vyhlášky MŠVV a ŠSR
č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor zverejnené na webovom sídle TUKE v záložke Inauguračné a
habilitačné konania http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-
konania/fmmr-inauguracne-konania/doc-ing-jaroslav-legemza-phd.

V zmysle § 5 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. bol dátum, čas a miesto
konania inauguračnej zverejnený v denníku Korzár („balík Korzár -východné Slovensko“) zo dňa
16. 05. 2020 na 4. strane. Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky bolo zverejnené na
webovom sídle určenom ministerstvom školstva -na webovom sídle Technickej univerzity v
Košiciach.

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-
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Dekanka a predsedníčka Vedeckej rady FMMTR TUKE, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.,
vyzvala oponentov na vypracovanie oponentských posudkov listom č. spisu
13004/2019/DFMMR, zo dňa 06. 12. 2019. Všetky posudky došli na dekanát FMMR TUKE v
písomnej forme v požadovanom termíne a boli postúpené predsedovi a členom inauguračnej
komisie.

Oponenti komplexne zhodnotili profil uchádzača a vyjadrili odporúčania na vymenovania
doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného
konania hutníctvo.

Inauguračná komisia pre vymenúvanie doc. Ing. Jaroslava Legemzu za profesora, podľa §
5 ods. 11 vyššie citovanej vyhlášky a podľa kritérií na získanie titulu profesor konštatuje, že
menovaný spĺňa kritériá FMMR TUKE schválené VR TUKE. Na základe predložených dokladov
a kladných oponentských posudkov predkladá Vedeckej rade FMMR TUKE tento návrh:

1. Základné údaje o uchádzačovi

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1991 na
Hutníckej fakulte VŠT v Košiciach v študijnom odbore Hutníctvo železa a ocele. V roku 1992
nastúpil na interné doktorandské štúdium, ktoré ukončil v roku 1996. Dizertačnú prácu obhájil
v roku 1999 v odbore Hutníctvo kovov.

Po ukončení doktorandského štúdia v roku 1996 pôsobil ako výskumný pracovník, ale
súčasne sa intenzívne zapájal aj do pedagogického procesu na Katedre metalurgie železa
a zlievarenstva HF TU v Košiciach.  Od roku 1999 pôsobí na pozícii vysokoškolského pedagóga –
do roku 2009 ako odborný asistent a od roku 2009 ako docent v odbore Hutníctvo kovov a od
roku 2016 až po súčasnosť v odbore hutníctvo. Počas svojho pôsobenia na Hutníckej fakulte v
období 2002 – 2006 zastával funkciu vedúceho oddelenia Hutníctvo železa a ocele a po zmene
názvu fakulty na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie  bol v období 2016-2018 zástupcom
riaditeľa Ústavu metalurgie.

Pedagogické a výskumné pôsobenie Doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD., je
širokospektrálne v rámci ktorého zabezpečoval  a zabezpečuje na vysokej odbornej
a pedagogickej úrovni cvičenia a prednášky v 16 predmetoch v súčasnosti v 8 predmetoch.
Menovaný patrí, medzi tých pracovníkov, ktorí úzko a intenzívne spolupracujú s priemyselnou
praxou a výsledky tejto spolupráce aplikuje do pedagogického procesu.

2. Hodnotenie pedagogickej činnosti

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. začal svoje pedagogické pôsobenie na Hutníckej fakulte
Technickej univerzity v Košiciach už ako interný doktorand v roku 1992, kde viedol cvičenia a
semináre v rámci predmetov: Oceliarstvo, Hutníctvo železa, Vysokopecná vsádzka,
Projektovanie a údržba zariadení čiernej metalurgie.  V ďalších rokoch svojho pedagogického
pôsobenia zabezpečoval celú radu nových predmetov, ktoré   pripravil a zaviedol pre potreby
a rozvoj študijného odboru Hutníctvo do vzdelávacieho procesu. Súčasne so zavádzaním nových
predmetov pripravoval aj nové študijné materiály: Aplikovaný softvér v ČM ,Informačno –
komunikačné systémy v ČM,  Teória ferozliatin, Nerastné suroviny, Metodológia vzorkovania
materiálov  v ČM.

V súčasnosti je garantom 8 predmetov, ktoré zabezpečuje v plnom rozsahu. Doc.
Legemza je autorom a spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice „Hutníctvo železa“,
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autorom alebo spoluautorom 4 skrípt „Výroba ferozliatin“, „Elektrometalurgia výroby ocele“,
„Hutníctvo železa a ocele“ a „Petrografia uhlia“.

Na základe niekoľkoročného výskumu v oblasti využitia uhlíkatých materiálov v
metalurgii vydal v spoluautorstve so svojim trojčlenným tímom v roku 2016 monografiu
„Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii“, ktorá je využívaná aj vo vzdelávacom procese
Technickej univerzity v Košiciach a Vysokej školy banskej – Technickej univerzity v Ostrave.  V
rokoch 2002 - 2019 realizoval 22 odborných prednášok v rámci doškolovacích kurzov
pracovníkov spoločností NCHZ, a.s. Nováky, OFZ, a.s. Istebné a SAFINA, a.s. Vestec.

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. má bohaté skúsenosti s odbornými prácami študentov
na všetkých troch stupňoch vzdelania. Počas svojho 21 ročného pedagogického pôsobenia na
Katedre metalurgie železa a zlievarenstva (v súčasnosti na Ústave metalurgie) úspešne viedol
celkovo 18 bakalárskych prác, 28 diplomových prác a 2 doktorandské práce.

Jeho pedagogická činnosť je bohatá aj v oblasti realizácie celoživotného vzdelávania
zamestnancov priemyselných podnikov (napr. NCHZ, a.s., OFZ, a.s., atď.), ktoré prebieha aj
aktuálne prostredníctvom európskeho projektu “Štartovací balík investičných prvkov do
celoživotného vzdelávania na TUKE“ (2019 – 2021) pre OFZ, a.s. v rámci predmetu Výroba
ferozliatin.

Do oblasti pedagogického pôsobenia je potrebné zahrnúť aj tvorbu dvoch exponátov v
zábavno – vzdelávacom parku Steel Park Košice. Je autorom periodickej tabuľky prvkov
a Vysokej pece. Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., je spoluautor myšlienky vzniku tohto projektu,
ktorý je výsledkom spolupráce U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých
inštitúcií – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P.J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.

3. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť sa u doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD. začala datovať od
začiatku doktorandského štúdia v roku 1992

Počas celého pôsobenia na fakulte bolo vedecké smerovanie uchádzača orientované
hlavne do oblasti čiernej metalurgie, aglomerácie jemnozrných materiálov, oceliarstva
a ferozliatin. V rámci svojej výskumnej činnosti sa zaoberal výskumom  ferozliatin a trosiek
z výroby ferozliatin, spracovaním železonosných druhotných surovín a vývojom nových foriem
vzdelávania pomocou výpočtovej techniky.  V posledných rokoch sa venuje novým trendom vo
výskume kremíkatých a mangánových surovín.

Počas  svojho  pôsobenia  na  fakulte  sa  zapojil  do  riešenia vyše 90 výskumných
projektov, z  ktorých bolo 10  projektov VEGA, 2  projekty  APVV,  7  projektov ŠF EU a 73
projektov na báze zmluvnej hospodárskej činnosti. V spolupráci so zahraničnými univerzitami,
resp. zahraničnými metalurgickými podnikmi bolo realizovaných 21 projektov. Vo vyše 60
projektoch bol doc. Legemza zodpovedným riešiteľom. Výsledky výskumných prác prezentoval
na odborných konferenciách na Slovensku, Poľsku, Česku, Chorvátsku, Rusku a Bulharsku.

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. je stálym recenzentov  vedeckých článkov uverejnených
v časopisoch: Scientia Iranica,  Journal of the Chemical Society of Pakistan, Acta Metallurgica
Slovaca, Hutnícke listy a MANEKO.

V súčasnosti je členom Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie
surovín SR – predsedníctvo sekcie Metalurgia a členom World Steel Association.

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doc. Legemza pravidelne prezentoval na
workshopoch, konferenciách a v časopisoch. Je autorom alebo spoluautorom 156 publikácií s 83
citáciami, z ktorých je 37 publikácií v databázach SCOPUS a Web of Science a 77 citácií je v
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databázach SCOPUS a Web of Science. Je spoluautorom 8 karentovaných publikácii.  Výsledky
výskumných prác Ing. Jaroslav Legemza, PhD. prezentoval na vyše 40 odborných konferenciách
na Slovensku, Poľsku, Česku, Chorvátsku, Rusku a Bulharsku.

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.,  je členom vedeckej školy prof. Ing. Štefana Majerčáka,
DrSc.

Plnenie kritérií pre inauguračné konanie na FMMR TUKE

Konanie /
Kritérium

Konanie na vymenúvanie
profesorov

Konanie na vymenúvanie
profesorov (plnenie)

Monografia 1 1 + 1*

Vysokoškolská učebnica 1 1

Skriptá a učebné texty 2 3

Vyškolenie doktoranda 1 + 1 po dizertačnej skúške 2 + 1 po dizertačnej skúške

Pedagogická činnosť 5 rokov od získania titulu
docent

10 rokov od získania titulu
docent

Pôvodná vedecká práca
v domácom časopise 15

Z toho minimálne 6
prác v časopisoch

indexovaných
v databáze Current

Contents

19 7 + 1**

prác v časopisoch
indexovaných

v databáze Current
Contents

Pôvodná vedecká práca
v zahraničnom časopise
vo svetovom jazyku 10 22

Citácia v domácom
časopise 20 Z toho minimálne

10 citácií
v časopisoch
a zborníkoch
indexovaných

v databáze Web of
Science alebo SCOPUS

15 77
citácií

v časopisoch
a zborníkoch
indexovaných

v databáze Web of
Science alebo SCOPUS

Citácia v zahraničnom
časopise 10 68

Výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD.,
dokazujú, že je významnou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, ktorá spĺňa všetky odborné a
morálne požiadavky kladené na vysokoškolského učiteľa. Z doterajších výsledkov jeho
vedeckovýskumnej a pedagogickej práce a pôsobenia vo funkcii docenta vyplýva, že je schopný
viesť kolektívy a pracovať s nimi.

Verejná inauguračná prednáška sa konala 1. júna 2020 o 09:00 hod. v posluchárni P-25, B
blok, Letná 9, Technická univerzita v Košiciach. Inauguračnej prednášky sa videokonferenčne
zúčastnili členovia inauguračnej komisie, oponenti, členovia Vedeckej rady FMMR TUKE podľa
priloženej prílohy účastníkov na platforme Webex Meetings, verejnosť sa zúčastnila prezenčne
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za prísnych hygienických opatrení v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a to podľa
priloženej prezenčnej listiny.

Priebeh inauguračnej prednášky riadila prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc., predsedníčka
inauguračnej komisie.   Zápis z inauguračnej prednášky je vyhotovený zvlášť.

4. Hodnotenie inauguračnej  prednášky

Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. vo svojej inauguračnej prednáške na tému „Nové
trendy vo výskume a v hodnotení surovín pre výrobu ferozliatin“ prezentoval pôvodné výsledky
získané svojou vedecko-výskumnou činnosťou v odbore Hutníctvo. Okrem nosnej vedeckej témy
v oblasti aglomerácie jemnozrných materiálov sa inaugurant v posledných rokoch venuje novým
trendom vo výskume kremíkatých a mangánových surovín. V prvej časti prednášky sa doc. Ing.
Jaroslav Legemza, PhD. venoval stanoveniu fyzikálno–chemických a metalurgických vlastností
kremencov, resp. kremeňov a špecifikácii novej metodiky na stanovenie redukovateľnosti. Práve
vývoj tejto metodiky prispel k možnosti testovania potenciálnych surovín bez nutnosti ich
reálneho skúšania vo výrobnom procese, čo je obrovská ekonomická a technologická výhoda
pre výrobcu ferozliatin. Navyše výskum kremencov pomohol k stanoveniu reakčného
mechanizmu v karbotermickej peci.  Korelácia výsledkov laboratórneho testovania kremencov s
prevádzkovými skúsenosťami ich používania v EOP na výrobu FeSi a kremíka bola dôležitou
oblasťou zamerania vedeckého a odborného pôsobenia inauguranta v posledných rokoch. Ako
ďalši dôležitý  prínos do odboru Hutníctvo predstavil inaugurant stanovenie fyzikálno –
chemických a metalurgických vlastností mangánových rúd, optimalizácia ich vlastností a využitie
pre výrobu produktu s vyššou pridanou hodnotou. Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.  špecifikoval
využitie materiálového výskumu kremíkatých a mangánových surovín pre potreby
ferozliatinárskeho priemyslu na Slovensku a vo svete. V druhej časti inauguračnej prednášky
inaugurant prezentoval svoj vedecko-pedagogický rast a prehľad svojej vedeckej a odbornej
činnosti. Poukázal na svoje najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté vo výskumnej činnosti,
publikované v domácich a zahraničných časopisoch, monografiách, ako aj na výsledky získané
pri riešení grantových úloh a úloh pre prax.

V inauguračnej prednáške inaugurant predstavil aj svoj prínos v oblasti transferu
poznatkov do študijných programov a zvyšovania odborných zručností a konkurencieschopnosti
absolventov FMMR TUKE, prínosy svojich študentov, doktorandov a spolupracovníkov pre
rozvoj vedného odboru v uvedenej tematickej oblasti.

V závere inauguračnej prednášky doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. predstavil svoj prínos
a víziu pre rozvoj vedného odboru hutníctvo.

Všetci oponenti vo svojich posudkoch odporučili na základe komplexného posúdenia
vedeckých a pedagogických aktivít, že inaugurant spľňa všetky predpoklady na menovanie za
profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania hutníctvo.

V odbornej diskusii k inauguračnej prednáške vystúpili oponenti so svojimi posudkami
ako aj otázkami a pripomienkami. Inaugurant odpovedal na otázky vecne. Po zodpovedaní
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otázok oponentov predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc. vyzvala
prítomných, aby predložili inaugurantovi svoje otázky. Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.,
odpovedal na všetky otázky vyčerpávajúco a potvrdil, že vo svojom odbore je uznávanou
a vyhranenou vedeckou osobnosťou.

Záver inauguračnej komisie:

Na neverejnom zasadnutí inauguračnej komisie boli komplexne zhodnotené dosiahnuté
výsledky inauguranta ako aj pedagogicko-vedecké hľadiská, týkajúce sa inauguračnej prednášky
a rozpravy. Komisia došla k záveru, že doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. v plnom rozsahu spĺňa
podmienky stanovené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Inauguračná
komisia na základe uvedeného hodnotenia

o d p o r ú č a

Vedeckej rade Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE schváliť návrh na vymenovanie
doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD.,

za profesora
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hutníctvo.

Predseda inauguračnej komisie:

prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc. ...................................................

Členovia inauguračnej komisie:

prof. Ing. Jiří Bažan, CSc. ...................................................

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. ...................................................

Ing. Dušan Ivanišin, PhD. ...................................................

V Košiciach  01. 06. 2020


